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1.

Este é o Relatório de Impacto Ambiental (Rima) para o Projeto Novas Minas (PNM) da empresa Mineração Rio do 
Norte S.A. (MRN). O PNM é um projeto de mineração de bauxita em cinco platôs, denominados, Rebolado, Esca-
lante, Jamari, Barone e Cruz Alta Leste, compreende também a implantação de infraestruturas de apoio, tempo-
rárias e permanentes, como estradas, alojamentos e oficinas.

Os cinco platôs estão localizados em parte dos territórios dos municípios de Oriximiná, Terra Santa e Faro, região 
oeste do estado do Pará. Destaca-se ainda sobre a localização que, o PNM, bem como parte do Complexo Mine-
rário da MRN, está inserido na Floresta Nacional (Flona) de Saracá-Taquera, que é uma Unidade de Conservação 
de Uso Sustentável.

A exploração mineral nesses platôs tem por objetivo permitir a continuidade das atividades de lavra e beneficia-
mento de bauxita (minério de alumínio) já exercida pela MRN. A previsão de início da exploração no PNM é 2025 
se desenvolvendo até 2040.

Como a mineração é uma atividade classificada como potencialmente poluidora, torna-se necessária a elabora-
ção de estudos para avaliar os possíveis efeitos decorrentes dessas intervenções e verificar a se é possível ou não 
a instalação do empreendimento. Para avaliar esses efeitos foi realizado o Estudo de Impacto Ambiental (EIA).

Apresentação
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PROCEDIMENTOS DO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Para elaboração do EIA, o Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Renováveis (Ibama) emitiu em fevereiro 
de 2019 um documento chamado “Termo 
de Referência, que contém orientações 
para elaboração do Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA) do Projeto Novas Mi-
nas (PNM), na Floresta Nacional de Sara-
cá-Taquera, Estado do Pará”. 

Após a conclusão do EIA, é elaborado o 
RIMA, este documento que você está len-
do. Nele  são apresentados os resultados 
do EIA, incluindo, o histórico de implanta-
ção e operação do complexo minerário da 
MRN, a caracterização do Projeto PNM, as 
estruturas e atividades necessárias para 
sua implantação e operação.

São também apresentadas as  alternati-
vas de localização e de tecnologia possí-
veis para esse Projeto.

Uma das partes mais importantes do 
EIA é o diagnóstico socioambiental, 
que é como uma caracterização da re-
gião em que o projeto pretende ser im-
plantado. Para isso são levantadas  in-
formações sobre a região em estudos 
já existentes e também por pesquisas 
diretamente na região, analisando as 
rochas, o solo, os cursos d’água, o re-
levo, os animais, as plantas, as popula-
ções, dentre outros.

Com base nesse diagnóstico, foram 
descritas as possíveis mudanças  ou 
impactos no ambiente, para os quais 
são propostas ações ambientais ou 
programas para prevenir, evitar, mini-
mizar e compensar esses impactos.

O QUE É O EIA-RIMA?

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
– é um documento técnico que descreve 
o projeto e as características das águas, 
solos, animais, plantas e pessoas do lo-
cal em que ele está proposto, avaliando 
as mudanças positivas e negativas que 
poderão ocorrer com a sua instalação e 
operação. A análise desse documento 
permite avaliar a viabilidade ambiental 
do empreendimento. 

Caso o EIA seja aprovado pelo Ibama, 
após ouvir a população e outros inte-
ressados, é emitida a Licença Prévia (LP) 
com as exigências que devem ser cum-
pridas antes das fases de instalação e 
operação do projeto.

Em geral, o conteúdo do EIA abrange:

• o estudo de alternativas tecnoló-
gicas e de localização do Projeto

• o diagnóstico ambiental dos meios 
físico, biótico e socioeconômico.

• as alterações ambientais que o 

Projeto poderá causar no ambiente.

Já o Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA) é o documento que apresenta a 
síntese do conteúdo do EIA, em lingua-
gem acessível, de forma simples e objeti-
va, de modo que os interessados possam 
entender as vantagens e desvantagens 
do Projeto, as prováveis mudanças am-
bientais positivas e negativas, bem como 
as propostas previstas para minimizá-los 
ou compensá-los.

O RIMA é disponibilizado ao público, 
para que este tome ciência do projeto e 
possa se manifestar em audiências pú-
blicas, conforme previsto na legislação.

As Audiências Públicas têm por finali-
dade expor aos interessados o conteúdo 
dos estudos ambientais elaborados e do 
RIMA, de modo a responder dúvidas e 
receber sugestões a respeito do projeto.

Processo de 
Licenciamento 
Ambiental:
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Os estudos de alternativas tecnológicas 
e locacionais apresentam relevância na 
avaliação de empreendimentos que inter-
ferem no ambiente, sendo, também, uma 
análise obrigatória no processo de licen-
ciamento. O Estudo de Alternativas Lo-
cacionais e Tecnológicas busca conciliar, 
sempre que possível, a viabilidade econô-
mica do empreendimento, com soluções 
que representem a menor interferência 
ao ambiente e potencializem impactos 
positivos, como é o caso da geração de 
empregos para a região. Para o PNM, fo-
ram estudadas alternativas e seleciona-
das as opções que melhor representam 
essa conciliação de viabilidade econômi-
ca e maior ganho socioambiental, tanto 
para as operações relacionadas à extra-
ção e beneficiamento do minério, quanto 
para as estradas e demais infraestruturas 
de apoio necessárias.

Para essa avaliação, foram consideradas 
as seguintes premissas pertinentes a um 
projeto de mineração, nesse caso o PNM, 

que por sua vez irá integrar um Complexo 
Minerário que está operando faz décadas:

• a rigidez locacional do minério, ou 
seja, a localização da jazida de bauxita já 
está definida, restringindo as atividades 
de mineração a esses locais;

• a importância de viabilizar o trans-
porte do minério de forma econômica e 
ambientalmente sustentável;

• o interesse em utilizar as áreas já 
escavadas para extração do minério para 
dispor os estéreis, materiais que não são 
minerados, e os rejeitos; 

• a necessidade e o interesse de 
adotar tecnologias sustentáveis quanto 
aos equipamentos, processos e infraes-
truturas;

• a necessidade de prever, evitar, 
e caso sejam inevitáveis, minimizar os 
potenciais impactos, especialmente 
para abertura de acessos e travessias de 
drenagens naturais; e

• o interesse da MRN em exercer 
os direitos minerais sob sua titularidade 
e viabilizar a extração mineral da jazida 
denominada PNM.

foram estudadas 
alternativas e selecionadas 
as opções que melhor 
representam essa 
conciliação de viabilidade 
econômica e maior 
ganho socioambiental, 
tanto para as operações 
relacionadas à extração 
e beneficiamento do 
minério, quanto para 
as estradas e demais 
infraestruturas de apoio 
necessárias”.

“

Reservatório para recebimento de rejeitos no 
platô Saracá.

2. alternativas tecnológicas e locacionais
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Uma das características de empreendimentos minerários é que devem ser desenvolvidos no local onde o minério ocorre. 
Portanto, os empreendimentos minerais estão sempre associados às jazidas minerais que tem sua localização definida e 
rígida. 
Como alternativa ao PNM (Zona Central), a MRN poderia optar por lavrar outros platôs da Zona Oeste. Mas isso afetaria o 
planejamento de longo prazo da empresa, cuja programação envolve os platôs do PNM pela sua proximidade aos da Zona 
Leste, que estão em operação e onde estão localizadas as demais estruturas necessárias como britadores e reservatórios de 
rejeitos. 

ZONA OESTE
Explorar esses platôs, dada a distância da 
Zona Leste, é um planejamento de longo 

prazo, pois poderá exigir a implementação 
de novas estruturas operacionais, além de 

aumentar a supressão de vegetação.

ALTERNATIVA 1 VS ALTERNATIVA 2

ZONA CENTRAL
Os platôs da Zona Central estão mais próximos 

da Zona Leste, não exigindo, portanto, a 
implementação de novas estruturas 

operacionais e, representando, em médio prazo, 
uma melhor alternativa locacional para a 

continuidade das operações da MRN 

LAVRAS EXISTENTES

ZONA LESTE
Atualmente a MRN explora os 
platôs da Zona Leste, onde estão 
localizadas as demais estruturas 
necessárias como britadores e 
reservatórios de rejeito. 
A alternativa foi selecionada 
considerando essa proximidade 
à Zona Leste.

PROJETO SISTEMA
DE REJEITOS (PSR)
Platô onde está localizado o 
sistema para recebimento 
de rejeitos.Alternativa adotada ✓Alternativa descartada  ✘

ALTERNATIVAS LOCACIONAIS

ÁREAS DE LAVRA

SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO

ESTRUTURAS DE APOIO OPERACIONAL

CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO

SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO

ESTRUTURAS DE APOIO OPERACIONAL

CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO
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Um dos estudos de alternativas locacionais aplicáveis ao PNM está relacionado às estradas a serem implantadas para as novas frentes 
de lavra. Para alcançar os platôs Escalante, Rebolado e Cruz Alta Leste a alternativa considerada é por dentro das áreas de lavra, que 
estarão interligadas. Para a abertura de estradas externas à área de lavra, haveria supressão de vegetação além da necessária para 
explorar as jazidas. 
Para os platôs Barone e Jamari, foi necessário o estudo de alternativas de acessos. Foram estudadas duas alternativas (1 e 2) de conexão 
entre os platôs Teófilo e Jamari. Uma análise de múltiplos parâmetros foi considerada, resultando na escolha da alternativa 1 por 
representar a opção com menor interferência ambiental. 

Foram levantados doze parâmetros, dos 
quais três foram os diferenciais. Os 
demais possuem resultados semelhantes 
entre as duas alternativas.

Supressão de vegetação nativa  
Espécies flora ameaçadas
Características fitofisionômicas 
Fauna ameaçada
Topografia
Áreas alagadas/travessias
Suscetibilidade à erosão
Cavidades naturais
Disponibilidade hídrica superficial
Água subterrânea
Uso do solo
Extensão (km)/custo

TODOS OS

PARÂMETROS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Por somente necessitar de uma travessia 
principal, a Alternativa 1 impacta menos 
com a construção de pontes e é menos 
extensa, com custo menor de 
implantação. Além disso, essa alternativa 
não atinge as nascentes dos Igarapés.

VS

Alternativa 2, além de atingir as cabeceiras 
(nascentes) dos Igarapés, é mais extensa e 

necessita a construção de várias pontes para 
travessia dos cursos d’água.

Alternativa adotada ✓ Alternativa descartada  ✘

ALTERNATIVAS LOCACIONAIS

ACESSOS

CONSTRUÇÃO DE PONTES

INTERFERÊNCIA EM CORPOS HÍDRICOS INTERFERÊNCIA EM CORPOS HÍDRICOS

CONSTRUÇÃO DE PONTES

EXTENSÃOEXTENSÃO
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Periquito

Monte Branco

Cipó

Almeidas

Escalante

Rebolado

ORIXIMINÁ

SP-A
90 Ha

SP-24
77 Ha SP-25

90 Ha

SP-23
64 Ha

SP-22
21 Ha

SP-B
58 Ha

SP-B
78 Ha

SP-D
60,07 Ha

SP-16
107 Ha

SP-12
49,7 Ha

SP-11
59,3 Ha

SP-10
70 Ha

SP-6
6,5 Ha

TP-2
94,4 Ha

SP-8
98,8 Ha

SP-7C
60,76 Ha

SP-7B
40,86 Ha

TP-1

SP-7A
26,83 Ha

SP-1

SP-21
36,08 Ha

SP-9
74,6 Ha

SP-19
11,54 Ha

SP-20
14,5 Ha

SP-9A
16 Ha

SP-15
58,9 Ha

SP-14
35,7 Ha

SP-13
30,5 Ha

TP-3
63 Ha

SP-14A
47,37 Ha

SP-10A
34,55 Ha

SP-5
(Oeste)

65,5 Ha

SP-5
(Leste)

54,2 Ha

SP-4
(Sul)
48,8 Ha

SP-2
(Sul)

61 Ha

SP-4
(Norte)

51 Ha

SP-4
(Leste)

80,4 Ha

SP-7D
49,66 Ha SP-G

82,36 Ha

SP-F
69,24 Ha

SP-3
20,1 Ha

SP-E
75,17 Ha

Saracá

O PNM irá utilizar as instalações já existentes e em operação no Complexo Minerário, de forma a não adicionar impactos ambientais 
com a construção de novas estruturas. Assim, para a disposição de rejeitos provenientes do PNM, três alternativas foram avaliadas: 
▪ ampliação do sistema atual em operação no platô Saracá;
▪ construção de SP* em áreas ainda não ocupadas pela mineração e/ou;
▪ alteamento de SP* já implantados, aumentando a capacidade atual.

ALTERNATIVAS LOCACIONAIS

RESERVATÓRIOS DE REJEITO

Alternativa 3 - Alteamento dos 
reservatórios de rejeitos adensados (SP) 
já implantados, aumentando a 
capacidade atual
Essa alternativa diminuiria a necessidade 
de implantar novos reservatórios, mas, por 
outro lado, apresenta riscos à segurança 
de toda a estrutura ao se depositar uma 
quantidade maior de rejeitos, além de 
encontrar restrições estabelecidas pela 
Agência Nacional de Mineração (ANM). 
Essa alternativa implica em maiores riscos 
para as comunidades que podem ser 
afetadas caso ocorram acidentes, com 
possíveis danos de remoção de famílias e 
comprometimento do uso das águas.

Alternativa 2 - Construção de novos 
reservatórios de rejeitos adensados 
(SP), em áreas não ocupadas pela 
mineração
Nessa alternativa haverá a necessidade da 
busca de novas áreas, com maior 
supressão de vegetação nativa e ocupação 
de cursos d’água e áreas de preservação 
permanente. Também seria necessário 
encontrar áreas que não representassem 
riscos às comunidades do entorno. Essa 
alternativa apresenta, portanto, impactos 
ambientais significativos, com ocupações 
em áreas ainda não lavradas. A adoção 
dessa alternativa representaria também 
total mudança na logística de captação e 
de fluxo das águas.

Alternativa 1 – Ampliação dos 
reservatórios de rejeitos adensados no 
Platô Saracá
Essa alternativa necessita de adequações 
na atual estrutura operacional, porém sem 
grandes alterações, pois os reservatórios 
previstos para atender ao PNM se 
encontram próximos à área atual, ao 
contrário das demais alternativas. Dessa 
forma, a Alternativa 1 (ampliação no atual 
sistema localizado no platô Saracá) 
apresenta maiores vantagens do ponto de 
vista ambiental, operacional e de 
segurança, com técnicas já conhecidas, e 
com impactos ambientais previstos e 
mitigáveis.

* O termo SP significa “setting pond”, que é um termo em inglês para definir conjunto ou série de reservatórios para o recebimento de 
rejeitos. 

Legenda:

 Reservatórios em operação

 Reservatórios em fase de implantação

 Reservatórios a serem implantados para atender ao PNM
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Alternativas tecnológicas de 
Processo (Método de lavra)

A exemplo das demais minas já operadas 
pela MRN, os platôs do PNM serão lavra-
dos a céu aberto. Não são utilizados ex-
plosivos como elemento para o desmonte 
do minério, sendo empregado o método 
de lavra por escavação por tiras, que con-
siste na remoção em faixas, promovendo 
exposição da camada de bauxita.

Alternativas Tecnológicas de 
Equipamentos de Lavra

Não se vislumbra atualmente alternativas 
viáveis tecnicamente quanto aos equipa-
mentos utilizados nas operações atuais, 
haja vista que a MRN tem buscado conti-
nuamente melhorias técnicas e econômi-
cas nos processos operacionais, e a frota 
utilizada atualmente é considerada a me-

lhor alternativa tecnológica disponível.

Alternativas Tecnológicas de 
Transporte de Minério

Foram comparadas duas alternativas 
para o transporte do minério extraído nos 
platôs: rodoviário com uso de caminhões, 
ou por meio de correias transportado-
ras de longa distância (TCLD). Embora as 
duas opções tenham impactos equiva-
lentes, como geração de poeira e ruído, o 
transporte rodoviário foi selecionado por 
necessitar uma estrutura de apoio mais 
simplificada, além de representar uma 
maior possibilidade de geração de postos 
de trabalho na região.

Alternativas Tecnológicas de 
Travessia do Igarapé Jamari

O trajeto selecionado para estrada que 
permitirá a exploração do platô Jamari, 
necessitará a construção de uma ponte 
para a travessia do igarapé de mesmo 
nome. Foram concebidas três soluções, 

sendo uma representada pela menor 
ponte combinada com aterros de maior 
extensão (Alternativa 1), outras com a 
maior ponte e a menor extensão de ater-
ros possível (Alternativa 3) e uma solução 
mista (Alternativa 2). Foi selecionada a Al-
ternativa 3 (maior ponte), apesar da op-
ção apresentar o maior custo, principal-
mente em função:

• da menor interferência direta com 
as áreas alagáveis;

• da menor interferência com o 
regime fluvial (ausência de obstrução por 
aterro e bueiros); e 

• da menor movimentação de terra 
necessária à implantação (menor poten-
cial poluidor).

Para as três alternativas, foram realiza-
dos estudos de movimento de terra para 
a construção do tabuleiro da ponte.

Alternativas Tecnológicas de 
Disposição de Rejeitos

No sistema em operação no platô Sara-
cá, a disposição de rejeitos de bauxita 
(lama) é direcionada para reservatórios 
ou “ponds” denominadas TP e SP, consti-
tuindo-se em sistemas convencionais de 
tratamento, e que são utilizados devido 
às limitações tecnológicas de alternativas 
mais efetivas. Não há, portanto, alterna-
tiva tecnológica que pode ser considera-
da como potencial substituta do sistema 
atual e que possa ser adotada em curto 
prazo. Entretanto, o Projeto de Desagua-
mento do Rejeito de Bauxita foi inicia-
do para avaliar técnicas mais otimizadas, 
com redução de porcentagem de água do 
rejeito, possibilitando diminuir a necessi-
dade de utilização de novas áreas de dis-
posição final. 

Apesar da viabilidade técnica do sistema 
atual adotado no Complexo Minerário, 
alternativas tecnológicas de disposição 

alternativas
tecnológicas

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3
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Platôs PNM

Platôs licenciados 

Estruturas
de apoio do
PNM
Acessos PNM
Acessos Existentes

de rejeitos estão em estudo. O resultado 
desse estudo definirá a viabilidade de re-
dução da umidade do rejeito e, da possi-
bilidade futura, de implantação em escala 
operacional pela MRN.

Alternativas Tecnológicas 
do Beneficiamento

Não será necessária a instalação de nova 
unidade de beneficiamento ou ampliação 
das existentes para o PNM. Está prevista 
a utilização da unidade em operação no 
platô Saracá Leste, uma vez que não ha-
verá aumento em escala de produção.

Alternativa de Não Implantação

O PNM está sendo licenciado para possi-
bilitar a continuidade das operações da 
MRN acrescentando mais 15 anos à vida 
útil do Complexo Minerário. As jazidas 
(Zona Leste) já licenciadas devem se esgo-
tar por volta do ano de 2030. Sem o início 
da extração nos platôs do PNM, prevista 

para 2025, a produção seria reduzida dras-
ticamente, inviabilizando as operações da 
MRN na região. Isso representaria:

• deixar de gerar recursos resultan-
tes de impostos diversos, destinados, 
principalmente, ao Estado do Pará (ICMS) 
e municípios (ISS, CFEM);

• perda de empregos diretos (manu-
tenção de 924 postos de trabalhos 
mensais por volta de três anos), e indire-
tos; 

• perda circulação de recursos com 
serviços, comércio nas comunidades local 
e regional, devido a salários dos colabora-
dores e compras e contratos de serviços 
pela MRN; e 

• deixar de extrair um importante 
recurso mineral, a bauxita, que é um bem 
(commodity) que alimenta uma impor-
tante cadeia industrial, a de alumínio. 
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CARACTERIZAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO

3.

Mineração Rio do Norte – Histórico
As primeiras ocorrências de bauxita na Amazônia, localizadas no extremo oeste do Estado do Pará, foram desco-
bertas pela Alcan na década de 1960. A partir desta data, foi constituída, pelo Grupo Alcan do Brasil, a Mineração 
Rio do Norte S.A. (MRN). No final de 1971, a Alcan deu início à implantação do projeto Trombetas, mas logo depois 
as obras foram suspensas, em função da depressão no mercado mundial do alumínio à época. Em outubro de 
1972, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e a Alcan iniciaram entendimentos para constituir uma sociedade 
local, visando à retomada da implantação do projeto. Em junho de 1974, foi assinado o acordo de acionistas da 
Mineração Rio do Norte, atualmente composto pelas seguintes empresas:
• Vale (40%); 
• South32 (14,8%);
• Rio Tinto (12%); 
• Companhia Brasileira de Alumínio (10%); 
• Alcoa Alumínio SA (8,58%);
• Alcoa World Aluminia (5%);
• Hydro (5%); e 
• Alcoa AWA Brasil Participações (4,62%).

40%

14,8%
Empresas que compõem a Mineração Rio do Norte

(Alumínio S.A.)

(World Aluminia)

(AWA Brasil)

12%

10%

8,58%

5%

5%4,62%
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No ano de 1989, o Ibama passou a con-
siderar a área onde se encontram as ins-
talações da MRN, com exceção da vila re-
sidencial e do porto, como uma reserva 
florestal, que compreenderia 441.282,63 
hectares, sendo denominada Reserva Flo-
restal Saracá-Jamari.

Posteriormente, em 27/12/89, foi criada, 
por meio do Decreto Federal 98.704, a 
Floresta Nacional (Flona) de Saracá-Ta-
quera, com área de 429.600 hectares. O 
Decreto de criação da Flona autorizou as 
atividades de pesquisa e lavras minerais 
que estavam em curso, bem como permi-
tiu o estabelecimento de áreas de reserva 
técnica.

Atualmente, a Flona está sob gestão do 
Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio). As jazidas de 
bauxita da MRN, localizadas no interior 
da Flona estão divididas em platôs agru-
pados em três Zonas (Leste, Central e 
Oeste), com a seguinte distribuição:

  Zona Leste, encontram-se 
em operação regular de extração da bau-
xita e/ou recuperação ambiental formada 
pelos platôs Teófilo, Cipó, Greigh, Aramã, 
além dos platôs atualmente em operação 
(Monte Branco, Saracá e Bela Cruz) e dos 
já exauridos (Aviso, Almeidas, Bacaba, Pa-
pagaio e Periquito); 

  Zona Central, formada pe-
los platôs Escalante, Rebolado, Jamari, 
Cruz Alta Leste e Barone; e 

  Zona Oeste, formada pelos 
platôs Cruz Alta, Cruz Alta Oeste, Morce-
go, Peixinho e Avertano são reservas de 
depósitos minerais com possibilidades 
de uso apenas em longo prazo, somente 
após avanço dos estudos necessários e 
seguido todos os requisitos de licencia-
mentos e autorizações.
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Complexo Minerário – 
Operações e Infraestrutura 
existente
Desde o início da operação da MRN até 
hoje, de modo simplificado, as principais 
estruturas  e os processos que beneficiam 
o material lavrado dos platôs são:

‣ Tratamento Primário: é o processo 
pelo qual o minério é submetido à ação 
de forças de compressão ou de impacto, 
chamado britagem, reduzindo de tama-
nho as partículas grosseiras, possibilitan-
do assim melhor manuseio e transpor-
te do mineral, ocorre nos platôs Monte 
Branco e Aviso;

‣ Transporte do Minério Britado:Transporte do Minério Britado: após 
essa primeira etapa do beneficiamento, 
o minério britado é transportado através 
de correias transportadoras de longa dis-
tância (CTLD) dos britadores até a área de 
beneficiamento no platô Saracá; e

‣ Tratamento Secundário:Tratamento Secundário: realizado na 
planta de beneficiamento localizado no 
platô Saracá, consiste em submeter o 
minério bruto a operações físicas como 

Transporte ferroviário do minério de alumínio. Registro geral da operação de carregamento do navio 
através de shiploader.

Guindaste para carregamento de minério

lavagem, classificação e filtragem, bus-
cando características desejáveis para sua 
comercialização.

O Minério beneficiado é estocado em pá-
tio para carregamento e transporte ferro-
viário no Platô Saracá até o Porto.

Na área do Porto o minério é novamente 
estocado até ser embarcado para o trans-
porte fluvial realizado por navios.

Em geral, 70% da produção da MRN segue 
para o carregamento dos navios de miné-
rio úmido destinado ao mercado interno.

Os demais 30% seguem para um equipa-
mento secador, visando reduzir o teor de 
umidade, e, posteriormente, para o carre-
gamento de minério seco. Esse produto é 
destinado à exportação.

Instalações Existentes de Apoio Urbano 
e Infraestrutura

Para todas as operações de lavra, bene-
ficiamento, transporte e carregamento 
da bauxita são necessárias instalações de 
apoio urbano e infraestrutura, tais como:

Instalações de Apoio Urbano

• Vila Residencial de Porto Trombetas

• Hotel

• Mineração Esporte Clube – MEC

• Escola

• Centro Comercial

• Hospital

• Lavanderia

• Almoxarifado Central

• Aeroporto

• Estação de Tratamento de Esgoto

• Estação de Tratamento de Água

• Central de Tratamento de Resíduos

• Restaurantes

• Porto de passageiros

• Feirinha (comércio e serviços)

• Alojamentos

• Escritórios Administrativos

Infraestrutura de Apoio

• Oficinas para Caminhões

• Postos de Combustível

• Lavadores de veículos

• Borracharias

Operação de extração e transporte da bauxita para o local de beneficiamento.

Os platôs do PNM serão lavrados a céu aberto, utilizando o método de lavra por esca-
vação por tiras, que consiste na remoção do material em faixas, promovendo o desco-
brimento da camada de bauxita.

O material estéril (sem valor comercial) é retirado por tratores de lâminas, e deposi-
tado na faixa anteriormente lavrada. Essas máquinas realizam, portanto, o trabalho 
simultâneo de escavação e movimentação desse material. A retirada do minério é feita 
pelo sistema convencional, utilizando escavadeiras e caminhões rodoviários com ca-
pacidade de carga de 50 toneladas.



Toda a operação demanda uma
infraestrutura viária instalada e
operando assim como uma matriz
energética do processo.

Atualmente, a MRN possui em seu
complexo duas Usinas de Geração
termoelétrica as quais suprem a
demanda de energia elétrica do seu
processo produtivo e vila residencial.
As Usinas denominadas UG II e UG I,
alimentadas por óleo combustível BPF,
possuem, respectivamente, as
potências úteis de 45,8 MW e 14,8 MW,
o que atende à demanda média de 25
MW.

A Central de Geração de Energia da
MRN opera em um sistema isolado,
que gera energia para todo o
Complexo Industrial de Porto
Trombetas - PA, que tem operações de
extração, beneficiamento, transporte,
secagem e carregamento de navios,
além da infraestrutura residencial
(casas, alojamentos, hospital, escola,
clubes etc.).

Hoje a lavra e operação do complexo
minerário e industrial da MRN gera
empregos diretos e indiretos, tanto
para trabalhadores da região como
para profissionais especializados
procedentes de diversas regiões do
País.

A MRN no mercado do
alumínio/bauxita

O Brasil está entre as quatro maiores
reservas e entre os quatro maiores
produtores de bauxita no mundo.
Parte da bauxita extraída no Brasil é
utilizada internamente para a
produção de alumínio.

A outra parte é exportada. Em 2018 o
Brasil exportou por volta de 8 milhões
de toneladas de bauxita.

No Brasil, as principais regiões
produtoras de minério de bauxita
estão localizadas em Oriximiná, Juruti
e Paragominas, no Estado do Pará, e
sudeste do Estado de Minas Gerais, na
região de Poços de Caldas e Miraí. A
produção total de bauxita no pais em
2017 foi de 49.714.940 toneladas,
sendo que o Estado do Pará é
responsável por 45.570.808 toneladas,
ou 92% da produção total.

Para um número total de 21 minas de
extração de bauxita no País, quatro
são de grande porte, sendo uma
localizada em MG e as demais no
estado do Pará, incluindo as áreas
exploradas pela MRN.

A MRN é a principal produtora de
bauxita do País, representando 40,17%
da produção nacional, seguida da
Mineração Paragominas S.A. (36,83%)
e da Alcoa (16,76%). Em 2018 a MRN
produziu 14,8 milhões de toneladas,
comercializada para os seguintes
destinos:

• 51,4% foi destinada para América do
Sul;

• 20,5% para América do Norte;

• 16,4% para Europa; e

• 11,7% para Ásia.

Como um dos resultados dessa
atividade, a economia do estado do
Pará é incrementada pelas
contribuições financeiras oriundas da
mineração de bauxita da empresa. Em
2018, por exemplo, o Estado
arrecadou R$ 237,3 milhões em
impostos e R$ 46,3 milhões de CFEM
(Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais).

FOTO

FOTO
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BAUXITA – A IMPORTÂNCIA DO
MINÉRIO

Considerando que o Alumínio tem
ampla e larga utilização em nosso
cotidiano e, apesar de ser o material
com maior percentual de reciclagem
trazendo sustentabilidade a sua cadeia
de utilização, existe uma real demanda
de adição de material novo ao
mercado consumidor.

Assim a bauxita, principal matéria
prima para a obtenção do alumínio, é
fundamental, demandando sua
mineração, em bases sustentáveis,
para suprimento da demanda.

O alumínio não é encontrado
diretamente em estado metálico na
crosta terrestre.

Para se obter o alumínio, o processo
tem início com a extração de bauxita,
em áreas como o complexo minerário
da MNR. A Bauxita é uma rocha
constituída por minérios de alumínio e
impurezas como sílica (areias) argila,
ferro, entre outros

xxxx.
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Construção civil: janelas, portas, 
divisórias, grades e outros

Bens de consumo e utensílios 
diversos: smartphones, tablets, 

laptops e TVs, utensílios de 
cozinha, ferramentas entre outros

Embalagens: papel-alumínio, latas 
de alumínio, embalagens e outras

Meios de transporte: em peças e/ou 
fazendo parte da estrutura de aviões, 

barcos, automóveis, bicicletas, tanques, 
blindagens e outros

Transmissão elétrica: usos em redes de 
transsmissão
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Construção civil: janelas, portas, 
divisórias, grades e outros

Bens de consumo e utensílios 
diversos: smartphones, tablets, 

laptops e TVs, utensílios de 
cozinha, ferramentas entre outros

Embalagens: papel-alumínio, latas 
de alumínio, embalagens e outras

Meios de transporte: em peças e/ou 
fazendo parte da estrutura de aviões, 

barcos, automóveis, bicicletas, tanques, 
blindagens e outros

Transmissão elétrica: usos em redes de 
transsmissão

Após a extração, a bauxita passa por 
duas principais etapas: refinaria e 
redução. Nessas etapas a bauxita será 
transformada em alumina e finalmente, 
alumínio. No complexo da MRN é 
realizada somente a extração da 
bauxita.

As demais fases, refinaria e redução, são 
realizadas por outras empresas em suas 
próprias unidades industriais. O 
alumínio é utilizado em diferentes áreas 
e em diversos produtos:
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PROJETO NOVAS MINAS – PNM

Porque implantar e operar  o PNM?

A MRN tem uma capacidade de produção 
de até 18 milhões de toneladas por ano 
de bauxita, possuindo estruturas indus-
triais, sistema de disposição de rejeitos, 
geração de energia, ferrovia, porto, entre 
outras, contudo, a partir do ano de 2025, 
todo o complexo industrial necessitará 
receber minério de novas áreas de explo-
ração evitando-se diminuição ou descon-
tinuidade da produção.

Os platôs que atualmente fornecem bau-
xita para a operação da MRN encontram- 
se com suas reservas minerais insuficien-
tes para abastecer o complexo industrial 
instalado em Porto Trombetas em médio 
prazo, portanto, é imprescindível o licen-
ciamento de novos platôs que deverão 
ainda obter licenças de instalação e, tam-
bém, de operação, já no ano de 2025.

Os novos platôs proporcionariam a con-
tinuidade da produção, utilizando-se da 
mesma infraestrutura industrial e portu-
ária já existentes na MRN, agregando um 
horizonte de continuidade das operações 
até o ano de 2040.

CARACTERIZAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO

O PNM, escopo deste Licenciamento Am-
biental Prévio, compreende a exploração 
de bauxita em cinco platôs: Rebolado, Es-
calante, Cruz Alta Leste, Jamari e Barone. 
Faz parte do PNM também, infraestrutu-
ras de apoio, temporárias e permanen-
tes, como:

• acessos (incluindo construção de 
uma ponte de travessia no igarapé Jamari) 
com extensão de 228m;

• alojamentos, oficinas e estruturas 
administrativas; e

• ampliação do sistema de rejeitos 
(localizado no platô Saracá).

Os cinco platôs, bem como as demais in-
fraestruturas de apoio estão localizados 
dentro da Flona Saracá-Taquera, ocupan-
do parte dos territórios dos municípios de 
Oriximiná, Terra Santa e Faro.

Estradas Definitivas

• Entre os platôs Aviso, Teófilo e 
Jamari, totalizando 15.670 m de extensão 
total; e

• Ligação entre os platôs Monte 
Branco Leste e Monte Branco Oeste, 
Rebolado e Escalante, totalizando 21.955 
m de extensão total.

Estradas Provisórias

• Ligação para as obras de constru-
ção da ponte sobre o igarapé Jamari e 
demais estruturas previstas para esse 
platô, totalizando 8.455 m de extensão 
total.

Como nesse projeto não há um aumen-
to da capacidade produtiva da MRN além 
das operações atuais, as demais estrutu-
ras do Complexo Minerário permanecem 
sem alterações.

Mão de Obra na Implantação 
e Operação

Serão postos de trabalho para operação 
de máquinas, motoristas, auxiliares, mon-
tadores, encarregados, técnicos e enge-
nheiros para as obras de terraplenagem, 
sistemas de drenagem, obras civis, cons-
truções e montagens eletromecânicas.

O número estimado de postos de traba-
lhos irá variar entre 150 a 1800, durante 
os três anos de implantação. Na operação, 
essa variação será de 350 a 1830 postos 
de trabalho, durante os 15 anos previstos 
de duração para essa fase. Cabe ressaltar 
que são estimativas, podendo ocorrer va-
riações nesses números.
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Platôs PNM

Platôs licenciados 

Estruturas
de apoio do
PNM
Acessos PNM
Acessos Existentes
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Projeto Sistema de Rejeitos (PSR) – Implantação de novos reservatórios para disposição de rejeitos no platô Saracá:

PLATÔ SARACÁ

Novos reservatórios, que possuem a denominação em in-
glês de Setting Pond (SP), serão implantados no platô Sa-
racá, em complementariedade ao PSR que já está em ope-
ração. Estão previstos dez novos reservatórios (SP-E, SP-F, 
SP-G, SP-7D, SP-10A e SP-14A, SP-A, SP-B, SP-C e SP-D) para 
receber os rejeitos do PNM.

Com evolução do projeto de engenharia, o número e a 
localização dos novos reservatórios no platô Saracá po-
derão ser alterados. Entretanto, as áreas destinadas a 
receber esses reservatórios, que já são monitoradas pela 
MRN, também foram incluídas no diagnóstico ambiental 
do PNM.

Assim, para o PNM, a Área Diretamente Afetada (ADA) é 
a delimitação física de onde se originam os potenciais im-
pactos, englobando os platôs Rebolado, Escalante, Jama-
ri, Cruz Alta Leste e Barone, bem como acessos previstos 
(temporários e permanentes) e as estruturas de apoio às 
obras e à própria operação (sejam temporárias ou não). 
Em função da ampliação do Projeto Sistema de Rejeito 
(PSR), no platô Saracá, as áreas destinadas à implantação 
desses novos reservatórios, também fazem parte da ADA 
delimitada.

Reservatórios em operação

Reservatórios em fase de implantação

Reservatórios a serem implantados para atender ao PNM
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Execução dos Estudos (Diagnós�co Sócioambiental)

Protocolo do EIA-RIMA
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PROJETO BÁSICO AMBIENTAL (PBA)

Elaboração do PBA

Análise do PBA pelo IBAMA

PROJETO NOVAS MINAS - IMPLANTAÇÃO

Emissão da Licença de Instalação pelo IBAMA

IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
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Platô Jamari
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DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL

ÁREA DE ESTUDO REGIONAL (AER) 
DO MEIO SOCIOECONÔMICO

ÁREA DE ESTUDO (AE) DOS MEIOS FÍSICO, 
BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO (AEL)

4.

As Áreas de Estudo (AE) compreendem a região definida para a realização do diagnóstico socioambiental. So-
mente após a elaboração do diagnóstico e da avaliação dos impactos ambientais, foi definida a Área de Influ-
ência para cada meio, que corresponde às regiões que sofrerão interferências positivas ou negativas do PNM. A 
Área de Estudo contém a Área Diretamente Afetada (ADA), que é a região onde se originam todos os impactos.

Áreas de Estudo

Para os Meios Físico e Biótico foi definida uma única AE para realizar o diagnóstico. Para o meio socioeconômico 
e cultural a AE foi espacializada em dois níveis: Área de Estudo Regional (AER) e Área de Estudo Local (AEL). A Área 
de Estudo Regional (AER), contemplando Oriximiná, Terra Santa, Faro e o município de Santarém, que é um polo 
regional para serviços e equipamentos de saúde e educação na região.

A Área de Estudo Local (AEL) contempla as comunidades potencialmente afetadas, situadas nas bacias hidro-
gráficas dos igarapés com suas nascentes localizadas próximas à área dos platôs do PNM, além dos territórios 
quilombolas AT-II e Boa Vista, as sedes urbanas dos municípios de Oriximiná, Terra Santa e Faro e do distrito de 
Porto Trombetas.

Diagnóstico Socioambiental

O Diagnóstico é um retrato da região antes da implantação do PNM e demonstra qual a situação socioambiental 
da área onde o Projeto será instalado bem como seu entorno. O Diagnóstico Sociombiental é desenvolvido a par-
tir de estudos feitos por especialistas.
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Meio Físico
Clima

Para o clima da região do PNM, foi estuda-
da a temperatura, chuva, umidade, ventos 
entre outros temas. Para isso foram utili-
zadas diversas fontes, incluindo estudos e 
dados de instituições oficiais e da própria 
MRN.

Este tipo de estudo é importante pois, apre-
senta relação direta com a distribuição e ti-
pos de animais (fauna) e plantas (flora) da 
região, com os recursos hídricos (igarapés, 
rios e lagos), bem como influencia na fragi-
lidade dos terrenos (tipos de rochas, relevo 
e topografia e solos) e até mesmo na quali-
dade do ar.

A Área de Estudo proposta está inserida 
em uma região de clima Equatorial, que é 
caracterizada por temperaturas altas o ano 
todo, sempre acima de 18° C, úmido e com 
um período mais seco de três meses.

Para caraterização dos aspectos climato-
lógicos foram utilizados dados oficiais do 
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 
2020) coletados na estação meteorológica 
do município de Óbidos, distante cerca de 

120 km do PNM, bem como dados de es-
tação meteorológica pertencente à MRN 
(2019), localizada em Porto Trombetas.

 Para a estação de Óbidos foi utilizado um 
período de dados de 30 anos (de 1989 a 
2019), enquanto que para a estação de Por-
to Trombetas, utilizou-se uma série de 10 
anos de dados (de 2008 a 2018).

Os dados da Estação Meteorológica de Óbi-
dos apresentam as médias de precipitação 
(chuva) e a temperatura média. Com isso 
é possível identificar a sazonalidade da re-
gião, definindo os períodos: chuvoso e de 
seca.

É possível observar um período mais chu-
voso no primeiro semestre e três meses 
mais secos (agosto, setembro e outubro). 
O mês de março, com 338,11 mm, é o mês 
com maior média de chuva enquanto agos-
to é o mês com menor média, com 33,13 
mm.

Observa-se também que o primeiro semes-
tre é mais chuvoso, com maiores médias 
de precipitação e menores temperaturas, 
ao passo que na segunda metade do ano 
o percebe-se o contrário. O total anual de 
precipitação é de 1.923,33 mm.

Qualidade do Ar

As diferentes atividades desenvolvidas no 
empreendimento, em geral, possuem po-
tencial de ocasionar a suspensão de par-
tículas no ar, bem como de gerar gases 
poluentes devido a utilização de veículos, 
caminhões e máquinas. Isto, poderá pro-
vocar alterações na qualidade do ar no 
entorno do PNM.

Para entender a qualidade do ar da região 
foi realizada uma campanha de medição 
para determinar a concentração total de 
partículas suspensas no ar (coleta de da-
dos primários). Estas medições ocorre-
ram entre os dias 8 e 15/8/19 em duas 
localidades: Porto Trombetas e na Comu-
nidade de Boa Nova. As medições foram 
realizadas em acordo com as legislações 
e normas técnicas aplicáveis. Todos os 
resultados das amostragens realizadas 
em Porto Trombetas e Comunidade Boa 
Nova, estiveram abaixo do limite máximo 
permitido pela legislação aplicável (Reso-

lução Conama no 491/18).

Para complementar a caracterização da 
qualidade do ar, foram analisados os re-
sultados do monitoramento da MRN (do 
ano de 2018) relativos aos totais de partí-
culas suspensas no ar em 8 pontos distri-
buídos em diferentes platôs (Cipó, Teófilo, 
Aramã, Monte Branco, Aviso e Bela Cruz.

A concentração média geométrica anual 
(resultados médios ao longo do ano de 
2018) em 7 dos pontos monitorados pela 
MRN não ultrapassou o limite legal.

O comportamento do vento na região tam-
bém foi estudado. Os dados da estação 
meteorológica de Porto Trombetas indicam 
a ocorrência de ventos fracos e calmos, 
com velocidades entre 1 e 4 m/s no sentido 
Sudeste.
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Medição de Qualidade do Ar
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• sons de motores de barcos e 
embarcações;

• fauna local;
• vento sobre a vegetação; e
• conversas distantes entre morado-

res. 

Não foram percebidos ruídos da opera-
ção atual da MRN.

Para complementar a caracterização acús-
tica (níveis de ruído), foram utilizados da-
dos de medições realizadas pela MRN en-
tre os anos de 2015 e 2018 em seis pontos 
localizados em diferentes platôs (Bela Cruz, 
Monte Branco, Saracá, Aviso, Bacaba e 
Almeidas).

No que se refere ao ano de 2018, tanto para 
os períodos diurno e noturno, os resulta-
dos das amostragens realizadas pela MRN 
não indicaram ultrapassagem dos limites 
determinados na norma técnica aplicável. 
O mesmo ocorre quando considerada a 
média histórica das medições entre 2015 e 
2018.

Vibração

Para compreender o ambiente vibracio-
nal (níveis de vibração) foram feitas medi-
ções, nos períodos diurno e noturno, em 
11 localidades da área de estudo, com-
preendendo um perímetro no entorno 
do PNM. Estas medições ocorreram entre 
os dias 09 e 14/8/19, e no dia 3/1/20 nos 
mesmos pontos onde foram realizadas as 
amostragens de ruído.

As medições realizadas nos períodos diur-
no e noturno foram feitas em acordo com 
as legislações e normas técnicas aplicá-
veis e não registraram vibrações nas loca-
lidades estudadas, mesmo considerando 
o tráfego hidroviário, pequenas obras de 
construção e o eventual uso de geradores 
de energia. 

Assim, os resultados não mostraram va-
lores acima dos limites estabelecidos pela 
legislação pertinente.

Ruído

Para compreender o ambiente acústico (ní-
veis de ruído) foram realizadas medições, 
nos períodos diurno e noturno, em 11 loca-
lidades da área de estudo e entorno, com-
preendendo um perímetro no entorno do 
PNM. Essas medições ocorreram entre os 
dias 9 e 14/8/19, e no dia 3/1/20.

As medições foram realizadas em acor-
do com as legislações e normas técnicas, 
e os resultados foram analisadas de acor-
do com os limites estabelecidos nesses 
documentos.

Em geral, os resultados das medições 
de ruído, realizadas para o EIA do PNM, 
mostraram, tanto para o período diurno 
como para o período noturno, valores 
acima dos limites determinados na nor-
ma técnica aplicável (NBR 10.151: 2019). 
Entretanto, os ruídos identificados estão 
relacionados ao cotidiano dessas locali-
dades, como por exemplo: 

Medição de Ruído
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Pontos de Medição

") Ruído e Vibração (Dados Primários)

' Ruído (Dados Secundários)
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Medição de Vibração
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Suscetibilidade aos Processos 
de Dinâmica Superficial 

Para a caracterização dos terrenos foi re-
alizada uma análise conjunta de diversos 
fatores do meio físico, compreendendo 
os aspectos de geologia (rochas), geomor-
fologia (relevo e topografia), pedologia (ti-
pos de solos) entre outras informações. 

Com essa análise foi possível definir áreas 
com terrenos de comportamento similar 
e indicar as principais fragilidades de cada 
setor frente as atividades nas diversas fa-
ses do empreendimento. Essas áreas são 
chamadas de unidades geoambientais. 

Assim, foram definidas e delimitadas qua-
tro unidades geoambientais.

±0,50m Solo 
  (Solo Orgânico)

±6m  Camada de Argila
  (Camada Caulinítica Superior)

±1m  Camada rica em ferro
  (Laterita - crosta ferruginosa)

±4m  Minério/Material de Interesse
  (Bauxita)

±6m  Camada de Argila
  (Argila de base)

±2m  Fragmentos de bauxita
  (Bauxita Nodular)

Rio Trombetas

Rio Nhamundá

DETALHE 1

DETALHE 1 - Perfil típico das camadas geológicas 
dos platôs

Unidades Geoambientais:
Superfícies Aluviais

Unidades Geoambientais:
Terras Baixas ou Baixios Associa-
dos a Neossolos Quartzarênicos

Unidades Geoambientais:
Topo dos Platôs Associados a 
Latossolos

Unidades Geoambientais:
Encostas dos Platôs Associados a 
Argissolos
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Unidade Geoambiental: Topo dos Platôs 
Associados a Latossolos 

Essa unidade ocorre no topo dos platôs 
da região (faixa altimétrica de 150 a 220 
m). São áreas extensas e essencialmente 
planas (com baixa declividade e pouca va-
riação topográfica). 

Esses terrenos são sustentados por ca-
madas de diferentes materiais. Recobrin-
do estas áreas ocorrem solos espessos e 
argilosos (Latossolos Amarelos).

Em geral, é recoberta por cobertura ve-
getal nativa (florestas). É nessa unidade 
onde ocorrerá a exploração do minério. 
Nestes locais também serão implantadas 
estruturas de apoio ao PNM.

Vale destacar que esta unidade apresenta 
baixa fragilidade (suscetibilidade) a ero-
são e instabilidades em geral (escorrega-
mentos e outros).

Unidade Geoambiental: Encostas dos 
Platôs Associados a Argissolos

Essa unidade ocorre ao longo do rebordo 
(limite) dos platôs e está situada entre as 
cotas 175 e 125 m. Em geral, são terrenos 
com inclinação (declividade) e diferenças 
topográficas bastante elevadas. 

Os materiais superficiais são variados 
com diferentes graus de resistência fren-
te ao escoamento das águas das chuvas e 
os solos são frágeis aos processos erosi-
vos (Argissolos). Essa unidade, em geral, 
é recoberta por cobertura vegetal nativa 
(florestas), com poucas áreas antrópicas 
(relacionadas a acessos existentes). Nes-
tes locais serão implantados os novos 
acessos para o PNM.

Vale destacar que esta unidade apresen-
ta muita alta fragilidade (suscetibilidade) 
a erosão e instabilidades em geral (escor-
regamentos e outros).

Detalhe de Encosta de Platô

Encosta de Platô 

Topo de Platô
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ocorre estas crostas os terrenos são mais 
frágeis. Os solos em geral são arenosos 
(Neossolos Quatzarênicos) são frágeis, 
principalmente quando sem cobertura 
vegetal (florestas).

Esta unidade, em geral, é recoberta por 
cobertura vegetal nativa (florestas), com 
poucas áreas antrópicas. Nesses locais 
também serão implantados os novos 
acessos para o PNM.

Em geral, são áreas que podem ocorrer 
processos erosivos (erosão) e escorrega-
mentos localizados em taludes.

Unidade Geoambiental: Terras Bai-
xas ou Baixios Associados a Neossolos 
Quartzarênicos

Esses terrenos compreendem a transição 
entre as encostas associadas aos platôs 
e as superfícies aluviais (setores ao longo 
de rios e igarapés), compreendendo o in-
tervalo topográfico entre as cotas de 20 
a 120 metros. A inclinação dos terrenos 
(declividade) é bastante variada, compre-
endendo áreas planas a onduladas, e al-
guns setores com maior inclinação.

Estes terrenos são sustentados por ro-
chas e materiais de formação geológica 
chamada Alter do Chão, caracterizada por 
camadas de materiais arenosos (constitu-
ído por areias) e materiais argilosos (com 
predomínio de argila). Alguns setores, 
devido à atuação climática ao longo de 
milhares de anos, apresentam uma cros-
ta ferruginosa (rica em ferro) que torna 
estes terrenos mais resistentes ao escoa-
mento das chuvas. Nos setores onde não 

Escorregamento de Talude
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Unidade Geoambiental: Superfícies Aluviais

Essa unidade ocorre ao longo dos igarapés e rios da Área de Estudo onde predominam terrenos rebaixados e predominantemente 
planos (com baixa declividade e pouca variação topográfica).

Nesses terrenos ocorrem camadas de materiais (sedimentos) variados (arenosos a argilosos). Ocorrendo também fragmentos de 
rochas no leito desses cursos d’água. Os solos que recobrem esses terrenos são característicos de áreas sujeitas a inundações perma-
nentes e/ou periódicas. Em geral, nessas áreas ocorre cobertura vegetal nativa (florestas e outras), contudo são verificados também 
usos antrópicos relacionados à agricultura, pastagens e outros usos devido à existência de comunidades locais. 

Nessa unidade o potencial erosivo é baixo, devido às características topográficas, porém são suscetíveis ao acúmulo de materiais 
(sedimentos), ou seja, aos processos de assoreamento, bem como inundações, erosões da margens dos igarapés, contaminações das 
águas em geral. Assim, são áreas de muita alta fragilidade (suscetibilidade).

As principais interferências nessas áreas estão relacionadas à necessidade de implantar acessos para o PNM, e principalmente a cons-
trução de uma ponte sobre o igarapé Jamari. 
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 Recursos hídricos 

Superficiais (Igarapés, Rios e Lagos)

O empreendimento está inserido na re-
gião hidrográfica do rio Amazonas, entre 
os rios Trombetas, Nhamundá e Amazo-
nas, e mais especificamente na bacia dos 
rios Trombetas e Nhamundá. 

A Área de Estudo definida para o PNM 
compreende as sub-bacias hidrográfi-
cas dos igarapés Saracá e Jamari Sul, que 
desaguam no Lago do Sarapuá e no rio 
Amazonas, dos igarapés Aibi, Taquera e 
Faro que deságuam no rio Nhamundá, 
e as sub-bacias dos igarapés Ajará, Ja-
mari Norte e Moura com deságue no rio 
Trombetas. 

Na região do PNM, os principais usos das 
águas superficiais são o transporte de 
mercadorias e pessoas através do sistema 
hidroviário local, o abastecimento público 
na vila de Porto Trombetas, consumo hu-

mano pelas comunidades ribeirinhas e a 
pesca de subsistência e comercial para a 
venda local, além do uso recreativo para 
lazer.

Para avaliar a qualidade das águas dos 
rios e igarapés foram realizadas duas 
campanhas de campo, uma durante o 
período chuvoso e outra na seca. Foi rea-
lizada também uma campanha de amos-
tragem de coleta e análise de sedimentos 
(materiais sólidos do fundos dos rios e 
igarapés) em outubro de 2019.

Os 25 pontos de onde foram coletadas 
amostras de água e os 20 de amostras de 
sedimentos foram distribuídos pelas sub-
-bacias dos igarapés Ajará, Jamari (Norte), 
do Moura, Taquera, Jamari, Faro e igarapé 
Saracá.

Os rios e igarapés amostrados (água e se-
dimento) apresentam sinais de alteração 
em sua qualidade, em desacordo com 
os limites legais (Resolução CONAMA nº 

357/05 para águas e Resolução Conama 
nº 454/2012 para sedimentos). 

Os parâmetros, que apresentaram re-
sultados superiores aos limites definidos 
pela legislação, foram os metais alumínio 
dissolvido, ferro dissolvido e manganês 
total. Contudo, esses parâmetros estão 
associados às características da geologia 
e solo (rico em metais), e também da con-
dição natural das águas da região. Estas, 
por sua vez, apresentam-se mais ácidas 
devido à presença de matéria orgânica, a 
qual no processo de decomposição con-
fere acidez ao meio e diminui o oxigênio 
dissolvido das águas. Nos sedimentos fo-
ram constatados alguns pontos com con-
centração de cobre, cromo e níquel.

As principais fontes de poluição que po-
dem alterar a qualidade das águas super-
ficiais na Área de Estudo são: a operação 
do Complexo Minerário, a exploração 
madeireira na Flona Saracá-Taquera, o 
transporte de pessoas e mercadorias/car-

gas pelos rios e igarapés (com destaque à 
hidrovia do rio Trombetas) e as comuni-
dades existentes ao longo dos igarapés, 
uma vez que nessas localidades em geral, 
não existe sistema de saneamento básico 
(tratamento de esgoto e de resíduos sóli-
dos – lixo).
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Recursos Hídricos Subterrâneos

Os recursos hídricos subterrâneos cor-
respondem às águas contidas nos espa-
ços vazios dos solos e rochas. Essas águas 
armazenadas formam os aquíferos (re-
servatórios de água subterrânea). 

      Parte das águas das chuvas escoa 
pela superfície do terreno até os igarapés 
e rios da região, e outra parcela infiltra no 
solo e rochas abastecendo os reservató-
rios de água subterrânea (aquíferos).

     Os platôs apresentam papel im-
portante para o abastecimento dos reser-
vatórios de água subterrânea. As águas 
da chuva infiltram no solo e seguem até 
atingirem as camadas de bauxita, onde 
ficam retidas por certo tempo devido à 
dificuldade de penetrar nestas camadas, 
formando um reservatório subterrâneo 
temporário de água (nível d’água raso  en-
tre 5,0 e 29,7 metros de profundidade).

   Essas águas seguem lentamen-
te até maiores profundidades, passando 
por diferentes camadas de materiais até 
encontrarem camadas pouco permeáveis 
(que dificultam a passagem das águas). 
Essas camadas (de argilas e outros mate-
riais), por vezes, fazem com que as águas 
escorram lateralmente para as encostas 
dos platôs, formando surgências e nas-
centes que alimentam os rios, igarapés e 
lagos da região.

     O fluxo de água que continua a 
seguir ao longo das rochas até as maio-
res profundidades forma um novo reser-
vatório subterrâneo, porém permanente 
(nível d’água profundo  entre 82,7 e 43,8 
metros de profundidade), que correspon-
de ao reservatório de água subterrânea 
denominado Alter do Chão (aquífero). 
Este reservatório é composto por rochas 
arenosas (arenitos), que permitem que as 
águas percorram subterraneamente até 
os principais rios e igarapés. 

Este reservatório Alter do Chão, é utilizado 
como fonte de água para o complexo in-
dustrial existentes (MRN) e comunidades, 
e são captadas por poços profundos e po-
ços menos profundos do tipo cacimba.

Para caracterização da qualidade dos 
recursos hídricos subterrâneos foram 
analisados os dados de monitoramentos 
realizados pela MRN em diferentes pla-
tôs inseridos na Área de Estudo (Monte 
Branco, Teófilo, Saracá, Jamari, Rebolado 
e Escalante).

Para a determinação da qualidade da 
água subterrânea e das nascentes foram 
analisados inúmeros elementos químicos 
(ferro, alumínio, chumbo, mercúrio entre 
outros) e parâmetros físicos (temperatu-
ra, pH, condutividade elétrica, turbidez, 
etc). Os resultados indicaram alterações 
no pH da água, situação semelhante à ob-
servada observada para as águas superfi-
ciais. Também foram observadas concen-
trações elevadas de alumínio, devido à 
grande presença desse metal no subsolo. 

A

B

C

D
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Meio Biótico
O estudo do Meio Biótico caracteriza a flora e a fauna da Área de Estudo, utilizando dife-
rentes técnicas de amostragem, com o objetivo de identificar as espécies presentes, sua 
distribuição local e em outras regiões, a sua abundância e se existem riscos ou ameaças 
para cada espécie registrada

Flora

O tipo de vegetação predominante na região é conhecido como Floresta Ombrófila Den-
sa, também chamada de Floresta Tropical Pluvial. O termo ombrófilo é de origem gre-
ga (ombrós=chuva e philos=amigo) e significa “amigo da chuva”. Esse tipo de floresta 
ocorre em regiões com regime de chuvas intensas e constantes, como é o caso de Porto 
Trombetas.

Como o PNM está totalmente inserido na Flona Saracá-Taquera, o estudo da flora foi 
executado com maior detalhe nas áreas dos cinco platôs, incluído o entorno formado 
por encostas e baixios, e as novas estradas que estão previstas no Projeto. A Floresta 
Ombrófila Densa é dividida conforme a altitude em que ocorre na região. Assim, exis-
tem as seguintes classificações: 

• Floresta Ombrófila Densa Submontana de Platôs;
• Floresta Ombrófila Densa Submontana de Encostas; e 
• Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas ou Baixios;

O termo Submontana é empregado para as florestas que se encontram nas encostas das 
serras e possuem árvores que, normalmente, não ultrapassam os 30 metros de altura.

150m Submontana de Platôs

Submontana de Encostas

das Terras Baixas

Formações Pioneiras

125m

50m

Perfil mostrando a faixa de altura que ocorre cada tipo de Floresta Ombrófila Densa.
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Método de Estudo

A unidade amostral é uma área de formato retangular, chamada de parcela. O núme-
ro de unidades amostrais pode variar de acordo com a área que se quer amostrar. As 
espécies no interior de cada parcela são identificadas, contadas e medidas, dentro de 
critérios estabelecidos para esse tipo de estudo. Nessa amostragem são registradas as 
espécies do estrato herbáceo-arbustivo, que são as plantas não lenhosas que ocupam 
o interior da floresta, as árvores de forma geral e as epífitas, como as bromélias.

Estratos de uma floresta

As espécies identificadas nos estudos são 
reproduzidas no viveiro florestal da MRN, para 
serem plantadas nos platôs a serem recuperados 
(áreas já lavradas).

Aroeira
(Astronium lecointei)

Bacaba
(Oenocarpus bacaba)

Estudo da flora: (1 e 2) marcação de parcelas para identificação e contagem das plantas; (3 e 4) espécie de 
árvore com etiqueta de marcação; (5) árvore com diferentes espécies de epífitas no tronco.

Estudo da flora: marcação de subparcelas para identificação 
e contagem das plantas; espécie de árvore com etiqueta de 
marcação.

Resultados do Estudo

O estudo foi realizado em 491 unidades 
amostrais, sendo 35 distribuídas ao lon-
go de estradas atuais e projetadas para 
serem ampliadas, 73 em áreas de Flores-
ta Ombrófila Densa Submontana de en-
costa, 70 em áreas de Floresta Ombrófila 
Densa das Terras Baixas (baixios) e 313 
na Floresta Ombrófila Densa Submonta-
na de Platôs.

Nas unidades amostrais, todas as plantas 
foram identificadas, contadas e medidas 
por estrato.

Árvores e arbustos
85%

Palmeiras
3%

Ervas e sub-arbustos
3%

Cipós
5%

Orquídeas e Bromélias
4%

Proporção dos diferentes tipos de plantas nas áreas 
destinadas à implantação do PNM

Árvores e arbustos representam o maior 
número de espécies. Em seguida estão os 
cipós, as orquídeas e bromélias, as pal-
meiras e as ervas e sub-arbustos.

2 3

4 51
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Interior das florestas de platôs, observando-se Interior das florestas de platôs, observando-se 
sub-bosque relativamente aberto com grande sub-bosque relativamente aberto com grande 

regeneração de palmeiras.regeneração de palmeiras.

Floresta Ombrófila Densa (FOD)  
de Platôs

É a formação que corresponde às áreas 
de floresta nos platôs localizados no inte-
rior da Flona e sob os quais estão os de-
pósitos de bauxita. A altitude varia de 150 
a 210 metros.

Nesse tipo de floresta, foram realizados 
estudos em um total de 313 unidades 
amostrais distribuídas nos cinco platôs 
que integram o PNM. Foram encontradas 
870 espécies diferentes de árvores.

Dentre as 870 espécies estudadas na FOD 
Submontana de Platôs, a carapanaúba 
(Geissospermum sericeum) se destaca na 
primeira colocação com ocorrência de 
58,15 das parcelas amostradas, seguida 
da abiurana (Pouteria guianensis) (53,35), 
da Castanha-vermelha (Eschweilera atro-
petiolata) (42,49), do caripé-branco (Lica-
nia impressa) (41,53) e do pau-branco (Ri-
norea racemosa) (36,1).

Interior das florestas de encostas, observando-se sub-Interior das florestas de encostas, observando-se sub-
bosque com presença abundante de árvores e arvoretas de bosque com presença abundante de árvores e arvoretas de 

pequenos diâmetros e dossel relativamente aberto.pequenos diâmetros e dossel relativamente aberto.

Floresta Ombrófila Densa Submontana 
de Encostas

Ocorre na faixa de borda dos platôs e é 
constituída por superfícies inclinadas, 
quase verticais, sendo uma conexão en-
tre o topo e as terras baixas. A declividade 
pode atingir 70% e as árvores possuem 
alturas aproximadamente uniformes, por 
vezes ultrapassando 30 metros.

Na área de estudo, foram implantadas 73 
unidades amostrais na FOD Submontana 
de Encosta, registrando 493 espécies ar-
bóreas diferentes.

Na primeira posição encontra-se a cara-
panaúba (Geissospermum sericeum) com 
uma frequência de 61,64 do total das 
parcelas amostradas, em seguida está a 
abiurana Pouteria guianensisc com 54,79, 
o caripé-branco (Licania impressa) com 
46,58, o pau-branco (Rinorea racemosa) 
com 41,1 e o estopeiro (Eschweilera coria-
cea) com 38,36.

Espécies de árvores por tipos de Floresta
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Floresta Ombrófila Densa das Terras 
Baixas

É uma formação vegetal que, em geral, 
ocupa as planícies costeiras e possui ár-
vores altas, além de muitas bromélias, 
palmeiras e lianas. Na área da Flona Sa-
racá-Taquera é o tipo de vegetação pre-
dominante, sendo também chamadas de 
baixios.

Para a área de estudo foi amostrado um 
total de70 unidades amostrais, onde fo-
ram observadas 507 espécies arbóreas 
diferentes.

Na primeira posição encontra-se a cara-
panaúba (Geissospermum sericeum) com 
uma frequência de 50 do total das parce-
las amostradas, em seguida está o esto-
peiro (Eschweilera coriacea) com 45,71, a 
abiurana (Pouteria guianensis) com 41,43, 
(Eschweilera atropetiolata) 24,29 e Cupiú-
ba (Goupia glabra) 22,86.

Interior das florestas das terras baixas, Interior das florestas das terras baixas, 
observando-se intensa regeneração de espécies observando-se intensa regeneração de espécies 
herbáceo-arbustivas próximos a cursos de água.herbáceo-arbustivas próximos a cursos de água.

Além de apresentar resultados como o 
número de espécies para cada tipo de flo-
resta e o cálculo do volume total de ma-
deira disponível, o estudo também traz 
informações sobre o valor econômico das 
plantas registradas na área do Projeto.

Espécies de valor econômico

O valor econômico das plantas é de acordo com as seguintes definições: 

1. A primeira são as espécies comercializadas em função do valor da madeira, que 
são os Produtos Florestais Madeireiros (PFM) gerados pela floresta.

2. A segunda são as espécies que produzem bens não madeireiros, como: frutos, 
fibras, látex, óleos e sementes, que são os Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM). 

3. A terceira representa as espécies com potencial ornamental, como bromélias e 
orquídeas.

No estudo foram listadas 390 espécies com valor econômico.

• 350 apresentam potencial madeireiro, sendo 343 exclusivamente madeireiro.

• 12 espécies apresentaram potencial não madeireiro, sendo metade com potencial de 
produção de frutos comerciais;

• 35 apresentam potencial ornamental.
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predominam orquídeas (família Orchi-
daceae) representada por 25 espécies. 
Destacam-se ainda as bromélias (família 
Bromeliaceae) com sete espécies, dois an-
túrios da família Araceae e a pitainha (Epi-
phyllum phyllanthus) da família Cactaceae.

Espécies Ameaçadas de Extinção e Pro-
tegidas por Lei

No estudo, foram registradas 26 espé-
cies com algum grau de ameaça de extin-
ção como, por exemplo, a bicuíba (Virola 
bicuhyba)

Com relação aos produtos madeireiros 
destacam-se:

• o ipê-roxo (Handroanthus impetigi-
nosus) e o ipê (Handroanthus serratifolius) 
devido ao alto valor de sua madeira; e 

• destacam-se ainda a carapanaú-
ba (Geissospermum sericeum), a abiurana 
(Pouteria guianensis), o mata-matá-bran-
co (Eschweilera pedicellata), maçaranduba 
(Manilkara elata), cupiúba (Goupia glabra), 
atanã (Parkia multijuga), angelim (Dinizia 
excelsa) pela elevada densidade e porte 
das árvores.

Já para os produtos florestais não 
madeireiros: 

• seis espécies produzem frutos 
alimentícios, sendo elas: tucumã (Astro-
caryum aculeatum), açaí (Euterpe oleracea), 
bacaba (Oenocarpus bacaba), patauá (Oe-
nocarpus bataua), pequiá (Caryocar villo-
sum) e o uxi (Endopleura uchi);

• cinco possuem uso medicinal sen-
do: a resina da sucuuba (Himatanthus 
articulatus) e da amescla (Protium hep-

taphyllum), o óleo da copaíba (Copaifera 
reticulata), o látex do amapá (Brosimum 
parinarioides) e as sementes do cumaru 
(Dipteryx odorata); e 

• uma tem uso artesanal, as fibras 
do cipó-titica (Heteropsis flexuosa). 

De todos os PFNM presentes na área de 
estudo o mais significativo são os frutos 
da bacaba (Oenocarpus bacaba), devido a 
sua alta produtividade e sua alta densida-
de no sub-bosque da floresta estudada.

Com relação às espécies ornamentais, 

Critérios para definição de espécies ameaçadas

Para constatar se uma espécie é ou não ameaçada de extinção foram utilizadas, 
como referência, listas publicadas por órgãos oficiais como Ministério do Meio Am-
biente (MMA, 2014), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade  
(SEMAS, 2009) e de organizações internacionais especializadas como a União Inter-
nacional para a Conservação da Natureza (IUCN, 2019), que usa o seguinte critério:

Fauna Terrestre e Biota Aquática

Para elaboração do diagnóstico da fauna 
terrestre e da biota aquática, foi necessá-
ria a solicitação de Autorização para Cole-
ta, Captura e Transporte de Fauna (Abio). 
Foi elaborado um Plano de Trabalho des-
crevendo os grupos de animais e os mé-
todos necessários para estudá-los. O Iba-
ma analisou o Plano e emitiu as seguintes 
licenças. 

• 25/02/19 - Emitida a Abio N° 1053-2019 
(4456919) autorizando os estudos nas 
áreas dos cinco platôs, acessos e demais 
estruturas que integram o PNM; e

• 13/08/19 – Emitida a Retificação para a 
Abio N° 1053-2019 (4456919), incluindo 
as áreas do Projeto do Sistema de Rejei-
tos -PSR.

O diagnóstico foi executado para a biota 
aquática, para os invertebrados indica-
dores da qualidade ambiental (abelhas, 
borboletas e formigas) e para os cinco 
grupos de vertebrados (peixes, anfíbios, 
répteis, aves e mamíferos). Além de regis-
trar as diferentes espécies de cada grupo 

nas áreas amostradas, o diagnóstico teve, 
também, como objetivo, indicar a existên-
cia ou não de espécies ainda desconheci-
das da ciência, endêmicas (ocorrência so-
mente na região), raras e/ou ameaçadas 
de extinção. 

As amostragens de fauna terrestre foram 
realizadas em unidades amostrais (tri-
lhas com 500 metros de extensão). Essas 
unidades amostrais foram distribuídas 
nos platôs, nas encostas e nos baixios. 
Ao todo foram 65 unidades amostrais 
no PNM e nove no PSR. Para cada grupo, 
foram utilizadas técnicas específicas de 
amostragem, como, por exemplo, redes 
para captura de aves e morcegos, arma-
dilhas fotográficas para registros de ani-
mais maiores como antas, tamanduás e 
onças, e armadilhas de queda para cap-
turar lagartos, perecas, sapos e pequenos 
ratos e cuicas silvestres.

O levantamento da biota aquática foi re-
alizado em 21 pontos de amostragem 
aquáticos no PNM e quatro no PSR. Esses 
pontos de amostragem aquáticos foram 
distribuídos em igarapés de diferentes 
tamanhos, localizados no entorno dos 
platôs.
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Biota Aquática (algas, larvas e peixes)

Em cada igarapé amostrado foi feita uma caracterização, considerando um conjunto de variáveis ambientais para avaliar o estado de 
conservação desses corpos d’água. O diagnóstico registrou as espécies de algas, larvas de insetos e outros invertebrados e os peixes. 
Para o estudo de algas (fitoplâncton) e pequenos animais (zooplâncton) que se encontram nas águas dos igarapés, são utilizadas redes 
especiais, uma vez que muitos desses organismos são microscópicos. Também, para a coleta de bentos (larvas de insetos e outros 
invertebrados), são utilizadas redes que arrastam o sedimento no fundo dos igarapés onde esses organismos se encontram. A diver-
sidade desses organismos nos igarapés indica a qualidade ambiental desses corpos de água. Nesse estudo, não foram identificadas 
espécies de fitoplâncton, zooplâncton e bentos ameaçados de extinção. A presença desses organismos registrados no estudo carac-
teriza a qualidade ambiental desses cursos dágua, indicando um bom estado de conservação desses ambientes.

Os peixes representam outro importante componente da biota aquática. Para o estudo de peixes foram utilizados diferentes petre-
chos como redes de arrasto, peneiras e tarrafas. O diagnóstico identificou 41 espécies no PNN e 15 no PSR. Não foram identifica-
das espécies endêmicas, nem migradoras, ameaçadas e invasoras (espécies que originalmente não ocorrem na região e que foram 
introduzidas). 

Dentre todas as espécies registradas, 19 tem permissão para a captura para fins comerciais, como o acará e a traíra. Mas não se regis-
tra pesca comercial para essas espécies na região.

Método de Amostragem Quantitativo de Fitoplâncton.
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Entomofauna (Insetos)

Nenhuma das espécies de formiga, abe-
lha e borboleta coletadas nesse estudo 
consta nas listas consultadas de espécies 
ameaçadas de extinção. No caso de for-
migas, foram registradas 92 espécies no 
PNM e 33 no PSR. Para as abelhas, foram 
registradas 51 espécies para o PNM e 24 
para o PSR. Quanto às borboletas, foram 
identificadas 98 espécies no PNM e 19 no 
PSR. 

Detalhes de indivíduos de Formicidae sendo atraídos 
por isca de sardinha instalada em solo

Herpetofauna (Sapos, pererecas, 
lagartos, serpentes e jabutis)

Foram registradas 38 espécies de anfí-
bios no PNM e 16 no PSR. Nenhuma das 
espécies consta como ameaçada. Já para 
os Répteis, foram registradas 71 espécies 
para o PNM e 20 para o PSR. A Lagarti-
xinha-amazônica (Gonatods humeralis) 
e o lagartinho (Chatogekko amazonicus) 
são consideradas indicadoras por apre-
sentarem maior dependência do tipo de 
hábitat. Não foram registradas espécies 
de répteis ameaçadas de extinção. En-
tretanto, o jabuti-amarelo (Chelonoidis 
denticulatus) é considerado vulnerável 

(VU) pela (IUCN, 2019). O jabuti amarelo 
(Chelonoidis denticulatus), Jabuti-piranga 
(Chelonoidis carbonarius), o jacaré-coroa 
(Paleosuchus trigonatus) e a rã-mirim (Lep-
todactylus pentadactylus) são considera-
das de interesse comercial em função da 
pressão de caça que sofrem na região.

Calango (Cnemidophorus cf. cryptus)
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Avifauana (Choquinas, 
pombas, tucanos, 
gavião real etc.)

As aves representam o grupo com maior 
número de espécies registradas durante 
o estudo, sendo 413 para o PNM e 107 
para o PSR. Desse total registrado, seis 
espécies, mutum-poranga (Crax alector), 
a choquinha-estriada (Myrmotherula su-
rinamensis), pomba-botafogo (Patagioe-
nas subvinacea), tucano-de-papo-branco 
(Ramphastos tucanus), tucano-de-bico-pre-
to (Ramphastos vitellinus) e azulona (Tina-

mus tao) estão classificadas como Vulne-
rável pela IUCN (2019). Duas espécies, 
o gavião-real (Harpia harpyja) e o uiraçu 
(Morphnus guianensis) estão classifica-
das como vulnerável pelo MMA (2014). 
O diagnóstico registrou 62 espécies sem 
registros em estudos anteriores na re-
gião. Dentre as espécies registradas, 38 
são classificadas como endêmicas do 
Brasil, ou seja, são encontradas apenas 
no território brasileiro (Comitê Brasileiro 
de Registros Ornitológicos-CBRO, 2015), 
enquanto 33 só ocorrem associados à 
floresta Amazônica. O estudo registrou 
ainda a presença de cinco espécies con-
sideradas migratórias. São espécies que 
se reproduzem no hemisfério norte e, du-
rante o inverno nessa região, se deslocam 
para o hemisfério sul. As espécies são o 
maçarico-pintado (Actitis macularius), sa-
biá-norte-americano (Catharus fusces-
cens), água-pescadora (Pandion haliaetus), 
maçarico-solitário (Tringa solitaria) e o piuí 
(Contopus virens).

Spizaetus melanoleucus - Gavião-pato

Mastofauna (cuícas, tatus, 
pacas, guaribas etc.)

O estudo desse grupo é dividido entre os 
mamíferos de pequeno porte (exemplo: 
ratos silvestres e cuícas), os de médio e 
grande portes (exemplo: tamanduá, cate-
tos, guaribas e onças), os aquáticos (lon-
tra) e os quirópteros que são os morce-
gos. Para os pequenos, médios e grandes 
mamíferos, foram registradas 66 espécies 
para o PNM e 21 para o PSR. Onze espé-
cies são consideradas ameaçadas, sendo 
tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tri-
dactyla – IUCN, MMA e SEMA-PA), tatu-ca-
nastra (Priodontes maximus – IUCN, MMA 
e SEMA-PA), anta (Tapirus terrestres – IUCN 
e MMA), queixada (Tayassu pecari - IUCN e 
MMA), cachorro-do-mato-de-orelha-curta 
(Atelocynus microtis - MMA), gato-maraca-

já (Leopardus wiedii - MMA), onça-parda 
(Puma concolor – MMA e SEMA-PA), gato-
-mourisco (Puma yagouaroundi - MMA), 
onça-pintada (Panthera onca – MMA e 
SEMA-PA), cachorro-vinagre (Speothos ve-
naticus - MMA) e macaco-aranha (Ateles 
paniscus - IUCN). Dessas 66 espécies lis-
tadas, 27 só ocorrem na Amazônia e 28 
são frequentemente caçadas na região. 
A Lontra foi a única espécie de mamífe-
ro aquático registrado no estudo. Quan-
to aos morcegos os estudos indicaram a 
ocorrência de 43 espécies no PNM e 22 
no PSR. Nenhuma espécie registrada de 
morcego é ameaçada de extinção.

Ateles paniscus - Macaco-aranha
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Morcego

Caxiú Preto

Macaco Aranha

GambáCuíca Udú

Formigueiro de Cabeça Preta

Jacaré Coroa

Cascudo

Surucuá de Barriga Amarela Rato do Mato

Borralhara do Norte

Pipira de Bico Vermelho

Gavião Pato

Piaba

Suçuarana

Anta EscalanteAriramba de Bico Amarelo

Papagaio Moleiro

Murucututu

Gavião Real

Cabeça de OuroFormiga
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Meio Socioeconômico

O meio socioeconômico estuda as 
populações, a economia, o lazer, a 
cultura, o uso e ocupação do solo, 
entre outros temas.

Nos municípios de Oriximiná, Ter-
ra Santa, Faro e Santarém moram 
um total de 382.500 habitantes, de 
acordo com os dados do Censo de 
2010 do IBGE.

O município de Santarém é o mais 
populoso da AER, com 294.580 
(77%) habitantes, seguido de Orixi-
miná que tem 62.794 (16%), Terra 
Santa com 16.949 (5%) e Faro 8.177 
(2%).

Considerando o crescimento da po-
pulação ao longo do tempo, Faro 
foi o único município que diminuiu 
de população, passando de 13.573 
habitantes em 1991 para 8.177 ha-
bitantes em 2010. Essa diminuição 
aconteceu porque Terra Santa se se-
parou de Faro.

No município de Oriximiná, a popu-
lação foi a que mais cresceu, passan-
do de 41.154 para 62.794 habitantes.

No ano de 2010, em todos os municí-
pios estudados, a maioria da popula-
ção morava em áreas urbanas, situa-
ção que se mantém atualmente.

Santarém
294.580

77%

Faro 
8.177

2%

Oriximiná 
62.794

16%

Terra Santa 
16.949

5%



A�vidades Econômicas

Setor Primário: Cul�vo de mandioca para produção de farinha Setor Primário: Coleta do Tucumã.

Setor Secundário: Carregamento do navio com minério de bauxita.

Setor Terciário – Venda de Produtos

As atividades econômicas são aquelas 
que geram renda e são classificadas em 
três setores principais: o primário, o 
secundário e o terciário. 

No setor primário da economia são 
realizadas atividades econômicas com 
base na exploração dos recursos natu-
rais, como a agricultura, a pecuária, o 
extrativismo vegetal, animal e mineral. 

A partir dessas atividades são produzi-
das as matérias primas para as indús-
trias. 
No setor secundário da economia são 
realizadas as atividades industriais, 
onde as matérias primas são beneficia-
das ou transformadas em produtos.

O setor terciário engloba as atividades 
de comércio e serviços, onde são 
comercializadas as matérias primas, 
como as frutas e alimentos produzidos 
pelo setor primário na agricultura e os 
produtos industriais produzidos pelo 
setor secundário da economia.

86

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROJETO NOVAS MINAS (PNM)



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Faro

Oriximiná

Terra Santa

Santarém

Agropecuária Indústria Serviços Administração Pública

Condições de Vida

0,691
0,635 0,623

0,563

0

0,25

0,5

0,75

1

Santarém Terra Santa Oriximiná Faro
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Serviços Básicos

Casa dos professores, comunidade Paraíso – Terra Santa

A soma dos valores gerados pelos seto-
res primário, secundário e terciário de 
um país, estado ou cidade resulta no 
Produto Interno Bruto (PIB).

No ano de 2017, Santarém foi o municí-
pio com os valores mais altos do PIB (R$ 
5.210.113). Oriximiná ocupa a segunda 
posição com o total de R$ 1.832,114. Já 
Terra Santa e Faro possuem valores 
mais baixos, respectivamente, de R$ 
568.120 e R$60.880.

A economia de Oriximiná e Terra Santa 
tem sido impulsionada nos últimos 
anos pela atividade minerária, em 
função de contribuições fiscais, com-
pensações financeiras, geração de 
empregos e prestação de serviços. 
Esses municípios foram beneficiados, 
principalmente, pelo fato de existirem 
áreas de exploração de minério em 
seus territórios.

O município de Santarém tem maior 
destaque no setor terciário (comércio e 
serviços) da economia. Oriximiná tem 
destaque no setor industrial e de servi-
ços, enquanto Terra Santa é o municí-
pio com maior destaque no setor indus-
trial e Faro é o município com maior 
destaque do setor primário, vinculado 
às atividades agropecuárias.

A qualidade de vida da população que 
vive numa determinada região pode 
ser medida e avaliada pelo Índice Desen-
volvimento Humano (IDH). Para se obter 
este índice são verificadas uma série de 
informações tais como: se elas vivem 
uma vida longa e saudável (longevida-
de), se tem acesso ao conhecimento e 
serviços básicos (educação, saúde, 
saneamento, etc),  qual o padrão e nível  
de renda, entre outros.

Os dados mais recentes desse índice 
são do ano de 2010 medidos pelo 
Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDH-M).  Quanto mais próxi-
mo de 1, melhor é a qualidade de vida 
da população medida por este índice.

Santarém (0,691), Terra Santa (0,635) e 
Oriximiná (0,623) foram classificados 
como de Médio Desenvolvimento 
Humano, sendo a longevidade o princi-
pal destaque. Em Faro (0,563), o IDH é 
considerado baixo sendo a educação a 
que apresenta os piores indicadores.

O município com maior quantidade de 
hospitais e de unidades de ensino é 
Santarém, sendo referência regional. 

Com relação à educação, na maioria 
dos municípios a população adulta não 
completou o ensino fundamental ou 
não tem nenhuma instrução, sendo 
Santarém o município com melhor 
índice educacional, superior ao do 
estado do Pará. 

A maioria das escolas é pública e de 
gestão municipal. As instituições volta-
das à capacitação técnica e ensino 
superior, encontram-se, em sua maio-
ria, em Santarém.

Todos os municípios possuem atendi-
mento básico de saúde, com a presen-
ça de postos de saúde. Com exceção de 
Faro, os demais municípios possuem 
hospital geral, Apenas o município de 
Santarém possui hospital especializa-
do.

Referente ao saneamento, Terra Santa 
possui o percentual mais elevado de 
abastecimento de água por meio da 
rede geral (78,66%), seguido por Faro 
(74,62%), Santarém (59,07%) e Oriximi-
ná (50,64%).

A maior parte do esgoto é descartada 
em fossas rústicas e o lixo doméstico é 
coletado pelo serviço de limpeza do 
município, com exceção de Faro, em 
que a maior parte do lixo é queimado.

A distribuição do PIB pelos setores primário (agropecuária), secundário (industrial) e 
terciário (serviços).
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MEIO SOCIOECONÔMICO

Uso do Solo
Organização Polí�ca e Social e Percepção Socioambiental

Referência Locacional

Sede Municipal

Sistema de Transporte
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Hidrografia

Curso d'água

Massa d'água

Área de Influência
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Uso e Ocupação do Solo 

A�vidade Minerária

Campo Antrópico
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Ocupações Rurais
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Savana

Solo Exposto/Areia

Área Alagada/Brejosa

Área Industrial/Logís�ca

Platôs

Delimitação

Referência Locacional

Sede Municipal

Sistema de Transporte

Rodoviário

Ferroviário

Hidrografia

Curso d'água

Massa d'água

Área de Influência

ADA

Comunidades

Comunidades Externas à AEL

Comunidades Visitadas em Campo

Uso e Ocupação do Solo 

A�vidade Minerária

Campo Antrópico

Floresta Ombrófila Densa

Ocupações Rurais

Pastagem

Savana

Solo Exposto/Areia

Área Alagada/Brejosa

Área Industrial/Logís�ca

Área Queimada/Degradada

Área Urbana

Platôs

Delimitação

A maior parte da Área de Estudo 
é coberta por florestas e rios, 
sendo que uma pequena parte é 
ocupada pelas comunidades e 
atividades como roçados, pasta-
gens e áreas desmatadas. Existe 
ainda a atividade minerária, que 
se destaca no município de Orixi-
miná, como pode ser visto no 
mapa ao lado e no gráfico 
abaixo.

Existem nos municípios de Terra 
Santa, Oriximiná e Faro diversas 
instituições, grupos, associações, 
prefeituras, e outras categorias, 
que têm interesse no projeto 
Novas Minas, seja porque podem 
ser afetados positiva ou negativa-
mente, seja porque querem mais 
informações sobre o projeto e 
seus impactos de modo a opinar 
sobre o empreendimento. Eles são 
chamados de partes interessa-
das. 

As partes interessadas identifica-
das para esse projeto foram: a 
Universidade Federal da Amazônia 
(Ufam), o Instituto do Homem e 
Meio Ambiente da Amazônia (Ima-
zom), a Equipe de Conservação da 
Amazônia (Ecam), a Agenda Públi-
ca, a Comissão Pró-Índio de São 
Paulo; o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade  
(ICMBio) e o Instituto de Desenvol-
vimento Florestal e da Biodiversi-
dade do Estado do Pará (Ideflor-
bio).

Além disso, foram ouvidos repre-
sentantes do poder público muni-
cipal (prefeituras) de Terra Santa, 
Oriximiná e Faro e representantes 
das comunidades que podem vir a 
ser afetadas de forma positiva ou 
negativa pela instalação e opera-
ção do empreendimento. Nessa 
atividade, denominada Percepção 
Socioambiental, foram visitadas e 
consultadas comunidades  nesses 
municípios.

De modo geral, as partes interes-
sadas demonstram preocupação 
com relação a conservação am-
biental e a preservação da cultu-
ra e modo de vida das popula-
ções tradicionais. Por outro lado, 
o poder público ressaltou a impor-
tância do desenvolvimento eco-
nômico da região e a geração de 
emprego e renda, destacando, 
especialmente que em Oriximiná, 
houve apoio da MRN na condução 
de projetos relacionados a assis-
tência as comunidades no entorno 
da mineração.
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Alema

Cabeceira dos 
Claudios

Chuedá

Jamary

Nascimento

Paraíso

Amapá

Boa Nova/ 
Saracá

Curral Velho

São Brás

Saracá

Vila 
Castanheiras

Vila Ribeiro

Comunidades Potencialmente Afetadas

Oriximiná Terra Santa

Inchá

Aibi 1

Aibi 2

Boa Vista

Núcleo Silva

Pocó

Faro

Comunidades no município de Terra Santa

Casa de Farinha 
– Comunidade 
Nascimento

Cercado para o 
gado em 
períodos de 
cheia na 
comunidade 
Paraíso

Casa na 
comunidade 
Paraíso

Escola 
comunidade 
Jamary

Foram identificadas 19 comunidades ribeirinhas 
na AEL, sendo sete em Oriximiná, seis em Terra 
Santa e seis em Faro, que somam um total de 783 
famílias residentes em 2019.

De forma geral, nas comunidades identificadas no município de 
Terra Santa as famílias vivem da agricultura, extrativismo, pesca 
e caça para a subsistência, sendo a principal cultura a mandioca. 
Nessas comunidades residem 406 famílias. 

As casas em sua maioria são de madeira e algumas de alvenaria, 
sendo que apenas as comunidades de Paraíso e Cabeceira do 
Alema possuem escola municipal. Com exceção de Jamari, todas as 
comunidades recebem a visita de agente comunitário de saúde, 
porém, apenas Cabeceira do Alema possui posto de saúde.

Em todas as comunidades o acesso à água se dá por meio de poços 
ou diretamente pelos igarapés próximos. O esgoto é despejado em 
fossas ou nos chamados “banheiros de buraco” e, o lixo gerado é 
queimado na propriedade.

As comunidades mais próximas do empreendi-
mento são Jamary e Nascimento em Terra Santa; 
Incha e Aibi 2 em Faro e Boa Nova e Saracá em 
Oriximiná.

Comunidades quilombolas
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Comunidades do Município de Oriximiná

Sr. Ilson Gemaque fazendo a 
extração de sementes –
Comunidade Saracá

Casa na 
comunidade São 
Brás

Casa na 
comunidade Boa 
Nova

Hospital em Porto 
Trombetas

Comunidades do Município de Faro

Escola Comunidade 
Inchá

Casa Comunidade Pocó

Nas comunidades do município de Oriximiná residem 
aproximadamente 230 famílias e mais 6 mil pessoas 
vivem no distrito de Porto Trombetas, onde se locali-
zam as estruturas administrativas, operacionais e de 
moradia da MRN.

Em Oriximiná, o extrativismo é uma das principais 
atividades econômicas das comunidades. Saracá e 
Boa Nova coletam favas e sementes para o viveiro 
florestal da MRN, enquanto a castanha e o cumaru 
são coletados pelas demais. Praticam também a 
pesca e caça para subsistência e cultivam mandioca, 
que é utilizada na fabricação de farinha.

Existem escolas de nível fundamental apenas em Boa 
Nova e Amapá enquanto em Porto Trombetas existe 
escola de nível infantil a médio e Ensino de Jovens e 
Adultos (EJA).

Quanto à saúde, não há posto de saúde 
em nenhuma das comunidades, porém 
há visita de Agente Comunitário de 
Saúde com exceção das comunidades 
de Saracá e São Brás. Em Porto Trom-
betas existe hospital particular.

A maioria das comunidades consome 
água de poços instalados pela prefeitu-
ra e algumas famílias coletam água em 
Igarapés (sem tratamento). O esgoto é 
destinado a fossas negras ou nos “ba-
nheiros de buraco” e o lixo é queimado 
nas propriedades.

Em Porto Trombetas existe Estação de 
Tratamento de Água (ETA), rede coleto-
ra de esgoto e tratamento, além de 
fossas sépticas. Todo lixo gerado é reci-
clado, aproveitado como adubo ou inci-
nerado.

As casas são em sua maioria de madei-
ra e algumas em alvenaria.

Em Faro, nas seis comunidades identifi-
cadas residem cerca de 147 famílias, 
que vivem em sua maioria das ativida-
des de subsistência, especialmente o 
cultivo de mandioca e a produção de 
farinha, a pesca e o extrativismo de pro-
dutos da floresta.

As comunidades de Inchá e Pocó pos-
suem escola de nível fundamental e 
multisseriadas. Em Aíbi 1 existe 
também a oferta de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA).

A água consumida nas comunidades de 
Faro vem de poços artesianos ou sub-
terrâneos, enquanto Boa Vista a água é 
coletada somente de igarapés.  O 
esgoto gerado nas residências tem 
como destinação os “banheiros de 
buraco”. O lixo é queimado ou enterra-
do nas propriedades. A maioria das 
residências é construída com madeira.

Quanto ao atendimento de Saúde 
todas as comunidades recebem a visita 
de agente de saúde comunitária, 
porém apenas as comunidades de 
Inchá e Aibi 1 possuem posto de saúde.
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Em todas as comunidades as a�vidades de lazer
mais pra�cadas são os jogos de futebol, banho
nos igarapés e as festas religiosas e folclóricas.

Igarapé –
Comunidade São 
Brás - Oriximiná

Urucum

Campo de Futebol 
– Comunidade 
Pocó - Faro

Na área de implantação do PNM, chamada de Área Diretamente Afetada 
(ADA), não existem ocupações rurais, atividades econômicas, atividades de 
turismo, cultura e lazer, uma vez que o empreendimento está localizado 
dentro da Unidade de Conservação Flona Saracá-Taquera, onde essas ativi-
dades não são permitidas.

As populações rurais mais próximas do empreendimento distam da ADA 
por volta de 10 quilômetros.
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IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
Impactos ambientais são alterações no ambiente, resultantes das atividades humanas que afetem diretamente ou indiretamente:

• a saúde, a segurança, e o bem estar da população;
• as atividades sociais e econômicas;
• a vida silvestre; 
• as condições estéticas e sanitárias ambientais; e
• qualidade dos recursos ambientais.

Assim, o diagnóstico socioambiental da área de estudo do PNM contemplou a descrição e análise dos recursos ambientais e 
suas interações, com o objetivo de caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto. Foram avaliados: 

• no meio físico: o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando a dinâmica superficial, a topografia, os tipos de solo, os 
corpos d'água e o regime hidrológico;

• no meio biológico: os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras da qualidade ambien-
tal, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente; e

• no meio socioeconômico: o uso e ocupação do solo, os usos da água e as relações entre comunidades, os recursos 
ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.

Com base nessas informações coletadas no diagnóstico foi realizada a análise dos potenciais impactos ambientais gerados pelo 
PNM. A análise resultou na identificação e a avaliação da importância dos prováveis impactos relevantes, indicando os positivos 
e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos, de médio e longo prazos, temporários e permanentes 

A avaliação de impactos resultou em um conjunto de Programas Ambientais, que são ações e medidas propostas no EIA para 
potencializar os efeitos positivos e minimizar os efeitos negativos da implantação do PNM. Para cada impacto foi indicado um ou 
mais programas ambientais.

5.



ANÁLISE INTEGRADA
Esta etapa do estudo refere-se a com-
preensão integrada das análises apre-
sentadas no diagnóstico pelos meios 
físico, biótico e socioeconômico.

No entorno do PNM predomina a 
cobertura vegetal e a baixa ocupação 
populacional, as comunidades são 
dispersas e o uso das terras é predo-
minantemente rural. O modo de vida 
é pautado nas atividades rurais, espe-
cialmente os roçados, a pesca, a coleta 
de frutos, e sementes e a extração de 
madeira.

A atividade minerária do PNM gerará 
mudanças nas áreas florestadas, no 
solo, nos rios e igarapés.

As águas (superficiais e subterrâneas) 
e os solos podem ser contaminados 
ou alterados pela retirada da vegeta-
ção, operação de máquinas, geração 
de lixo e esgoto e liberação de mate-
riais contaminantes.

O empreendimento pode atrair pesso-
as em busca de emprego, para as 
sedes urbanas municipais de Oriximi-
ná, Terra Santa, Faro e Santarém, o 
que pode vir a sobrecarregar os servi-
ços públicos, como saúde e educação, 
além de pressionar os recursos natu-
rais, como as águas e as áreas flores-
tadas.

As comunidades rurais dependem da 
qualidade e disponibilidade das 
águas, solo, ar e florestas para sua 
sobrevivência, tornando-as vulnerá-
veis aos potenciais impactos da insta-
lação e operação do empreendimen-
to, assim, caso o empreendimento 
afete esse ambiente essas comunida-
des podem ser prejudicadas.

Os animais e plantas também depen-
dem de um ambiente equilibrado para 
sobreviverem, especialmente aquele 
presente no entorno dos igarapés e 
matas de igapós, que fornece diversos 
benefícios para as comunidades ribei-
rinhas, como o alimento (peixe), a 
água potável, a recreação e o trans-
porte para as sedes urbanas.

Além disso as intervenções previstas 
para a instalação do projeto, como a 
construção de acessos e a retirada de 
vegetação, provocarão perda de hábi-
tat, fuga da fauna, e alterações sobre a 
diversidade da flora e fauna locais.

Essa análise integrada, baseada no 
diagnóstico socioambiental, conside-
rou as conexões entre os recursos 
naturais e a população da região, con-
tribuindo para avaliação dos impactos 
decorrentes das diferentes fases do 
empreendimento e para a proposição 
e elaboração dos Programas Ambien-
tais e do Prognóstico 

 Está no indesign

Diagnóstico do Meio
Socioeconômico

O meio socioeconômico estuda as populações,
economia, o lazer, a cultura, o uso e ocupação
do solo, entre outros temas.

Nos municípios de Oriximiná, Terra Santa, Faro
e Santarém moram um total de 382.500
habitantes, de acordo com os dados do Censo
de 2010 do IBGE.

O município de Santarém é o mais populoso,
com 79,22% do total de habitantes, Oriximiná
tem 14,67%, Faro 3,06% e Terra Santa 3,04%.

Considerando o crescimento da população ao
longo do tempo, Faro foi o único município que
diminuiu de população, passando de 13.573
habitantes em 1991 para 8.177 habitantes em
2010. Essa diminuição aconteceu porque Terra
Santa se separou de Faro.

No município de Oriximiná, a população foi a
que mais cresceu, passando de 41.154 para
62.794 habitantes.

No ano de 2010 em todos os municípios a
maioria da população morava em áreas
urbanas, situação que se mantém atualmente.

Santarém 
79%

Oriximiná 
15%

Terra Santa 
79%

Faro 
79%

População

5 páginas duplas14 páginas duplas

ÁREA DE ESTUDO REGIONAL DO MEIO 
SOCIOECONÔMICO

ÁREA DE ESTUDO LOCAL

Amazonas

Amapá

PARÁ

FARO

ORIXIMINÁ

SANTARÉM

TERRA 
SANTA

Áreas de Estudo

As Áreas de Estudo compreendem a área definida para a realização dos estudos do diagnóstico socioambiental para os meios
físico, biótico e socioeconômico. Somente após a elaboração do diagnóstico e da avaliação dos impactos ambientais do
empreendimento foi definida a Área de Influência, que são as áreas que terão interferências positivas ou negativas do PNM.

Neste estudo foram consideradas as chamadas Áreas de Estudo Regional (AER), Área de Estudo Local (AEL) e Área
Diretamente Afetada (ADA), para os meios físico, biótico e socioeconômico.

Vale mencionar que são diferentes as áreas de estudo e de influência entre o meio socioeconômico e os meios físico e
biótico. No meio socioeconômico respeita-se os limites político-administrativos e a abrangência socioeconômica, o que não
ocorre para os meios físico e biótico, geralmente definidos por limites naturais

Diagnóstico Socioambiental

O Diagnóstico Ambiental é um retrato da região antes da implantação do Projeto Novas Minas e deverá demonstrar qual a
situação socioambiental da área onde o Projeto será instalado e de sua vizinhança (áreas de estudo).

O Diagnóstico Ambiental é desenvolvido a partir de estudos feitos por especialistas para os meios físico, biótico e
socioeconômico.

Áreas de Estudo e Diagnóstico 
Socioambiental

Atividades 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DO PROJETO NOVAS MINAS

Execução dos Estudos (Diagnóstico Sócioambiental)

Protocolo do EIA-RIMA

Análise do EIA e Emissão da Licença Prévia pelo IBAMA

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL (PBA)

Elaboração do PBA

Análise do PBA pelo IBAMA

PROJETO NOVAS MINAS - IMPLANTAÇÃO

Emissão da Licença de Instalação

IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Platô Monte Branco

Platô Teófilo

Platô Jamari

IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DEFINITIVAS

Platô Aviso

Platô Monte Branco

Platô Teófilo

Platô Rebolado

Platô Escalante

Platô Jamari

Platô Barone

Platô Cruz Alta Leste

PROJETO NOVAS MINAS - OPERAÇÃO

Platô Rebolado

Platô Jamari

Platô Escalante

Platô Barone

Platô Cruz Alta Leste

CRONOGRAMA - PRINCIPAIS ETAPAS DO PROJETO NOVAS MINAS
Atividades 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DO PROJETO NOVAS MINAS

Execução dos Estudos (Diagnóstico Sócioambiental)

Protocolo do EIA-RIMA

Análise do EIA e Emissão da Licença Prévia pelo IBAMA

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL (PBA)

Elaboração do PBA

Análise do PBA pelo IBAMA

PROJETO NOVAS MINAS - IMPLANTAÇÃO

Emissão da Licença de Instalação

IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Platô Monte Branco

Platô Teófilo

Platô Jamari

IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DEFINITIVAS

Platô Aviso

Platô Monte Branco

Platô Teófilo

Platô Rebolado

Platô Escalante

Platô Jamari

Platô Barone

Platô Cruz Alta Leste

PROJETO NOVAS MINAS - OPERAÇÃO

Platô Rebolado

Platô Jamari

Platô Escalante

Platô Barone

Platô Cruz Alta Leste

PLATÔ JAMARI

Instalações Definitivas

Oficina de Equipamentos (inclui apoio administrativo)
Borracharia avançada
Lavador de veículos
Separador água e óleo
Castelo d’agua
Posto de troca de turno/ Sala antifadiga/ refeitório
Brigada de incêndio/ Ambulatório
Estação de tratamento de água e tratamento de efluentes

Instalações Provisórias

Alojamentos
Escritório de gerenciamento para 30 pessoas
Canteiro de obra (mínimo de 25.000m²) com escritório de 
gerenciamento e restaurante
Local de abastecimento de combustível para canteiro de 
obra
Estação de tratamento de água e tratamento de efluentes

Projeto Sistema de Rejeitos (PSR) – Implantação de
novos reservatórios para disposição de rejeitos no platô
Saracá;

Novos reservatórios, que possuem a denominação em
inglês de (SP), serão implantados no platô
Saracá, em complementariedade

ao PSR que já está em operação. Estão previstos dez novos
reservatórios (SP-E, SP-F, SP-G, SP-7D, SP-10A e SP-14A,

SP-A, SP-B, SP-C e SP-D) para receber os rejeitos do PNM..

Com evolução do projeto de engenharia, o número e a
localização dos novos reservatórios no platô Saracá
poderão ser alterados. Entretanto, as áreas destinadas a
receber esses reservatórios, que já são monitoradas pela
MRN, também foram incluídas no diagnóstico ambiental do
PNM.

Além das estruturas apresentadas, serão implantadas estruturas de apoio, definitivas e provisórias, nos próprios platôs do PNM
e também nos da Zona Leste, que já se encontram licenciados e em operação, conforme listado a seguir:

PLATÔ MONTE BRANCO – LADO LESTE:

Instalações Definitivas
Oficina de Subconjuntos (inclui apoio administrativo)

Oficina de Caminhões (inclui apoio administrativo)

Borracharia

Lubrificação

Lavador de veículos

Separador água e óleo

Castelo d’agua

Restaurante (cozinha e refeitório)

Escritórios

Posto de troca de turno / Sala antifadiga

Brigada de incêndio/ Ambulatório

Alojamentos, áreas comuns de serviços, lazer e centro
ecumênico

Estação de tratamento de água e tratamento de efluentes

Ampliação da capacidade de armazenamento do Posto
de Combustível existente em 60 mil litros de Diesel.

PLATÔ MONTE BRANCO – LADO OESTE

Instalações Definitivas
Posto de troca de turno/ Sala antifadiga

Castelo d’agua

Estação de tratamento de água e tratamento de efluentes

Instalações Provisórias
Alojamentos

Escritório de gerenciamento para 50 pessoas

Canteiro de obra (mínimo de 50.000m²), com escritório de
gerenciamento e restaurante

Local de abastecimento de combustível para canteiro de
obra

Estação de tratamento de água e tratamento de efluentes

PLATÔ REBOLADO

Instalações Definitivas
Oficina de Equipamentos (inclui apoio administrativo)

Borracharia avançada

Lavador de veículos

Separador água e óleo

Castelo d’agua

Posto de troca de turno/ Sala antifadiga/ refeitório

Brigada de incêndio/ Ambulatório

Estação de tratamento de água e tratamento de efluentes

PLATÔ AVISO

Instalações Definitivas
Oficina de Caminhões (inclui apoio administrativo)

Borracharia

Lubrificação

Lavador de veículos

Separador água e óleo

Castelo d’agua

Restaurante (cozinha e refeitório)

Alojamentos, áreas comuns de serviços, lazer

Posto de troca de turno/ Sala antifadiga

Brigada de incêndio/ Ambulatório

Estação de tratamento de água e tratamento de efluentes

Ampliação da capacidade de armazenamento do Posto de 
Combustível existente em 30 mil litros de Diesel

PLATÔ TEÓFILO

Instalações Definitivas
Posto de troca de turno/ Sala antifadiga

Castelo d’aguar

Estação de tratamento de água e tratamento de efluentes

Alojamentos

Escritório de gerenciamento para 30 pessoas

Canteiro de obra (mínimo de 50.000m²) com escritório de 
gerenciamento e restaurante

Local de abastecimento de combustível para canteiro de 
obra

Estação de tratamento de água e tratamento de efluentes

PROJETO NOVAS MINAS – PNM

Porque implantar e operar o PNM?

A Mineração Rio do Norte S.A (MRN)
tem, já licenciada e em operação, uma
capacidade de produção de até 18
milhões de toneladas de bauxita
incluindo estruturas industriais,
sistema de disposição de rejeitos,
geração de energia, ferrovia, porto,
entre outras, contudo, a partir do ano
de 2025, todo o complexo industrial
necessitará receber minério de novas
áreas de exploração evitando-se
diminuição ou descontinuidade da
produção.

Os platôs que atualmente fornecem
bauxita para a operação da MRN
encontram- se com suas reservas
minerais insuficientes para abastecer o
complexo industrial instalado em
Porto Trombetas em médio prazo,
portanto, é imprescindível o
licenciamento de novos platôs que
deverão ainda obter licenças de
instalação e, também, de operação
para, já no ano de 2025.

Os novos platôs proporcionariam a
continuidade da produção utilizando-
se a mesma infraestrutura industrial e
portuária já existentes na MRN,
agregando um horizonte de
continuidade das operações até o ano
de 2040.

O PNM visa garantir a manutenção das
operações e dos investimentos da
MRN no estado do Pará, prolongando
a vida útil do complexo minerário, face
a um cenário global desafiador,
buscando a melhoria da
produtividade, diminuição de custos,
aumento da segurança e eficiência
ambiental.

CARACTERIZAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO

O PNM, escopo deste Licenciamento
Ambiental Prévio, compreende a
exploração de bauxita em cinco
platôs: Rebolado, Escalante, Cruz
Alta Leste, Jamari e Barone. Faz
parte do PNM também, infraestruturas
de apoio, temporárias e permanentes,
como:

• acessos (incluindo construção de
uma ponte de travessia no igarapé
Jamari) com extensão de 228m;

• alojamentos, oficinas e estruturas
administrativas;

• ampliação do sistema de rejeitos
(localizado no platô Saracá).

Os cinco platôs, bem como as demais
infraestruturas de apoio estão
localizados dentro FLONA Saracá-
Taquera, ocupando parte dos
territórios dos municípios de
Oriximiná, Terra Santa e Faro.

Estradas Definitivas
• Ligação entre os platôs Aviso, Teófilo
e Jamari, totalizando 15.670 m de
extensão total

• Ligação entre os platôs Monte Branco
Leste e Monte Branco Oeste, Rebolado
e Escalante, totalizando 21.955 m de
extensão total.

Estradas provisórias
• Ligação para as obras de construção
da ponte sobre o igarapé Jamari e
demais estruturas previstas para esse
platô, totalizando 8.455 m de extensão
total.

475 ha

4.030 ha

885 ha

3.105 ha

76 ha

Como nesse projeto
não há um aumento da
capacidade produtiva
da MRN além das
operações atuais, as
demais estruturas do
Complexo Minerário
permanecem sem
alterações.:

Platôs Existentes

Acessos Existentes

BAUXITA – A IMPORTÂNCIA DO
MINÉRIO

Considerando que o Alumínio tem
ampla e larga utilização em nosso
cotidiano e, apesar de ser o material
com maior percentual de reciclagem
trazendo sustentabilidade a sua cadeia
de utilização, existe uma real demanda
de adição de material novo ao
mercado consumidor.

Assim a bauxita, principal matéria
prima para a obtenção do alumínio, é
fundamental, demandando sua
mineração, em bases sustentáveis,
para suprimento da demanda.

O alumínio não é encontrado
diretamente em estado metálico na
crosta terrestre.

Para se obter o alumínio, o processo
tem início com a extração de bauxita,
em áreas como o complexo minerário
da MNR. A Bauxita é uma rocha
constituída por minérios de alumínio e
impurezas como sílica (areias) argila,
ferro, entre outros

Após a extração, a bauxita passa por
duas principais etapas seguintes:
refinaria e redução. Nessas etapas a
bauxita será transformada em alumina
e finalmente, alumínio. No complexo
da MRN é realizada somente a
extração da bauxita.

As demais fases, refinaria e redução,
são realizadas por outras empresas
em suas próprias unidades industriais.
O alumínio é utilizado em diferentes
áreas e em diversos produtos:

xxxx.

FOTO

Kevin, manter como 
está no Rima que o 
Lucas enviou, apenas 
acrescentar a legenda 
na figura ao lado.

Platôs Zona Central

Platôs Zona Oeste

Platôs Zona Leste

MINERAÇÃO DO NORTE - HISTÓRICO

As primeiras ocorrências de bauxita na Amazônia, localizadas no extremo oeste do Estado do Pará, foram descobertas pela Alcan
na década de 1960. A partir desta data, foi constituída, pelo Grupo Alcan do Brasil, a Mineração Rio do Norte S.A. (MRN). No final
de 1971, a Alcan deu início à implantação do projeto Trombetas, mas logo depois as obras foram suspensas, em função da
depressão no mercado mundial do alumínio à época. Em outubro de 1972, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e a Alcan
iniciaram entendimentos para constituir uma sociedade local, visando à retomada da implantação do projeto. Em junho de 1974,
foi assinado o acordo de acionistas da Mineração Rio do Norte, atualmente composto pelas seguintes empresas):

• Vale (40%)

• South32 (14,8%)

• Rio Tinto (12%)

• Companhia Brasileira de Alumínio (10%)

• Alcoa Alumínio SA (8,58%)

• Alcoa World Aluminia (5%)

• Hydro (5%) e

• Alcoa AWA Brasil Participações (4,62%).

Foto

Rio Trombetas

Rio Nhamundá

Análise Integrada

Esta etapa do estudo refere-se a compre-
ensão integrada das análises apresenta-
das no diagnóstico pelos meios físico, bi-
ótico e socioeconômico.

Além dos platôs e infraestruturas em ope-
ração no Complexo Minerário da MRN, no 
entorno do PNM predomina a cobertura 
vegetal e a baixa ocupação populacional. 
As comunidades são dispersas e o uso 
das terras é predominantemente rural. 
O modo de vida é pautado nas atividades 
rurais, especialmente os roçados, a pes-
ca, a coleta de frutos, sementes e a extra-
ção de madeira.

A atividade minerária do PNM gerará mu-
danças nas áreas florestadas, no solo, nos 
rios e igarapés.

As águas (superficiais e subterrâneas) e os 

solos podem ser contaminados ou altera-
dos pela retirada da vegetação, operação 
de máquinas, geração de lixo e esgoto e 
liberação de materiais contaminantes.

O empreendimento pode atrair pesso-
as em busca de emprego, para as sedes 
urbanas municipais de Oriximiná, Terra 
Santa, Faro e Santarém, o que pode vir a 
sobrecarregar os serviços públicos, como 
saúde e educação, além de pressionar 
os recursos naturais, como as águas e as 
áreas florestadas.

As comunidades rurais dependem da 
qualidade e disponibilidade das águas, 
solo, ar e florestas para sua sobrevivên-
cia, tornando-as vulneráveis aos poten-
ciais impactos da instalação e operação 
do empreendimento, assim, caso o em-
preendimento afete esse ambiente essas 
comunidades podem ser prejudicadas.

Os animais e plantas também dependem 
de um ambiente equilibrado para sobre-
viverem, como no entorno dos igarapés 
e matas de igapós, que fornece diversos 
benefícios para as comunidades ribeiri-
nhas, como o alimento (peixe), a água po-
tável, a recreação e o transporte para as 
sedes urbanas.

Além disso as intervenções previstas para 
a instalação do projeto, como a constru-
ção de acessos e a retirada de vegetação, 
provocarão perda de hábitat, fuga da fau-
na, e alterações sobre a diversidade da 
flora e fauna locais.

Essa análise integrada, baseada no diag-
nóstico socioambiental, considerou as 
conexões entre os recursos naturais 
e a população da região, contribuindo 
para avaliação dos impactos decorrentes 
das diferentes fases do empreendimen-
to e para a proposição e elaboração dos 
Programas Ambientais e do Prognóstico. 

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - MINERAÇÃO RIO DO NORTE (MRN)

101100
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - MINERAÇÃO RIO DO NORTE (MRN)



RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - MINERAÇÃO RIO DO NORTE (MRN)

103102
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - MINERAÇÃO RIO DO NORTE (MRN)

PROGNÓSTICO AMBIENTAL

O prognóstico ambiental procura prever potenciais impactos, avaliando a importância relativa de cada um, considerando para região 
os cenários sem e com a implantação do empreendimento, e propondo para o segundo caso as medidas mitigadoras e compensa-
tórias organizadas em forma de programas de monitoramento. 

As condições dos solos e das águas  devem permanecer 
como está atualmente.

Não haveria alteração com relação a barulhos, vibrações 
e qualidade do ar.

A fauna terrestre e aquática não será alterada.

Conflitos hoje existentes entre comunidade, ICMBio, 
mineradores e madeireiros pelo uso das terras, 
especialmente dentro da Flona Saracá – Taquera, devem 
continuar.

Permanência das atuais áreas utilizadas para o 
extrativismo, caça, pesca, recreação e roçado.

Situações atuais como uso e tráfico de drogas, 
prostituição, gravidez na adolescência e baixos salários 
devem permanecer. 

A oferta de serviços como saúde, educação, energia 
elétrica e saneamento básico, permaneceria sem alte-
rações, considerados atualmente como insuficientes.

Pode haver aumento da população desempregada, 
diminuição da renda e o fechamento de comércios e 
serviços. 

Permanência da arrecadação de impostos nos valores 
atuais nos municípios de Faro, Terra Santa e Oriximiná. 

A oferta de serviços como saúde, educação, fornecimento 
de energia elétrica e saneamento básico, poderá sofrer 
pressão pelo aumento da demanda.

Conflitos hoje existentes entre comunidade, ICMBio, 
mineradores e madeireiros pelo uso das terras, 
especialmente dentro da Flona Saracá – Taquera, devem 
ser intensificados.

Situações como uso e tráfico de drogas, prostituição e gravidez 
na adolescência podem aumentar.

Pode ocorrer a modificação das características dos 
solos. Poderá também haver a contaminação dos solos e 
da água, além da diminuição da sua disponibilidade. 

Haverá perda de habitat da fauna terrestre por conta do 
desmatamento necessário à implantação do PNM. Os 
animais aquáticos podem sofrer com a possível degradação 
das águas.

A qualidade do ar poderá ser alterada devido às obras e 
operação do empreendimento.

Diminuição de potenciais áreas para extrativismo, caça, 
pesca, recreação e roçado.

Uma área de aproximadamente 600 campos de 
futebol deverá ser desmatada. 

Poderá haver aumento de barulho e vibrações percebidos 
pelas comunidades mais próximas do empreendimento.

Pode haver aumento da oferta de emprego e renda 
na região, com a contratação de   para o PNM, o que 
estimularia o comércio e serviço locais. Também pode 
ocorrer Aumento da arrecadação de impostos pagos pela 
MRN aos municípios de Faro, Terra Santa e Oriximiná.

Sem a implantação do PNM

Com a implantação do PNM
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AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS IDENTIFICADOS

Avaliação dos ImpactosIdentificação dos Impactos

Análise

Planejamento

Implantação

Operação

Descomissionamento

Análise dos 
Atributos dos 

Impactos

Grau de 
Significância

Grau de 
Resolução/

Potencialização

Classificação 
da Magnitude

Meio Físico

Meio Físico

Meio Físico

Meio Físico

Meio Biótico

Meio Biótico

Meio Biótico

Meio Biótico

Meio Socioeconômico e Cultural

Meio Socioeconômico e Cultural

Meio Socioeconômico e Cultural

Meio Socioeconômico e Cultural

 Os impactos são avaliados segundo suas características (atributos) e importância (magnitude). Para cada impacto são propostas 
medidas que representam o grau de resolução. Assim, o grau de resolução será definido pelas medidas de controle, mitigadoras, de 
compensação e de monitoramento para os impactos negativos, ou potencializadoras para os impactos positivos. Com grau de reso-
lução determinado é estabelecida a relevância ou significância de cada impacto.

	Grau de Significância
Alta significância: impactos de grande e média magnitude com-
binados com médio ou baixo grau de eficácia das medidas pro-
postas.

         Impactos Positivos

         Impactos Negativos

Média significância: impactos de grande magnitude combinados 
com alta eficácia na execução das medidas propostas e impac-
tos de média magnitude, combinados com média ou baixa eficá-
cia das medidas propostas.

         Impactos Positivos

         Impactos Negativos

Baixa significância: impactos de média magnitude, combinados 
com alta eficácia das medidas propostas e impactos de baixa 
magnitude, combinados com alta, média ou baixa eficácia das 
medidas propostas.

         Impactos Positivos

         Impactos Negativos

76 Impactos
Ambientais

• Fase de Planejamento: 7
• Fase de Implantação: 29
• Fase de Operação: 30
• Fase de Descomissionamento: 10

Meio Socioeconômico

25

Meio Físico26

Meio Biótico

25
Foram identificados 76 impactos, sendo 72 de 
natureza negativa e quatro positivos.

Em função da natureza e localização do PNM, a 
supressão de vegetação é a principal atividade 
geradora de impactos. Já a mobilização de mão 
de obra, a aquisição de bens, insumos e serviços 
e a operação das lavras são as atividades que 
resultam em impactos positivos, pois propor-
cionam o aumento de renda local e, também, 
das receitas orçamentárias governamentais.

A análise da significância identificou 17 impactos 
como sendo de “Alta Significância”, 23 de “Média” e 36 
de “Baixa”. Os impactos de “Alta Significância” ocor-
rem nas diferentes fases do empreendimento, sendo 
ocasionados pelos estudos executados para elabo-
ração do EIA, pela supressão de vegetação nas dife-
rentes fases do empreendimento, as obras para im-
plantação, a mobilização e desmobilização de mão de 
obra, aquisição de bens, insumos e serviços e as ope-
rações para a extração e beneficiamento do minério.



Diminuição da 
Disponibilidade Hídrica 

Superficial

Diminuição da 
Disponibilidade Hídrica 

Superficial e Subterrânea

Deterioração da 
Qualidade do Ar

Aumento dos Níveis de 
Ruído

Impacto Negativo - Fase de Implantação, Operação e DescomissionamentoImpacto Negativo - Fase de Planejamento, Implantação, Operação e Descomissionamento Impacto Negativo - Fase Implantação e Operação Impacto Negativo - Fase de Operação

Deterioração da 
Qualidade da Água 

Superficial e Sedimentos

Contaminação do Solo

Degradação e/ou Perda 
de Solos

Deterioração da 
Qualidade da Água 

Subterrânea

Aumento dos Níveis de 
Vibração

Plano de Fechamento
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
Programa de Monitoramento Hídrico
Programa de Monitoramento de Biota Aquática

Plano Ambiental da Construção (PAC)
Programa  de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos
Plano de Fechamento de Mina

Plano Ambiental de Construção (PAC)
Programa de Comunicação Social (PCS)
Programa de Gestão dos Resíduos Sólidos (PGRS)
Programa de Gerenciamento e Monitoramento dos Efluentes Líquidos
Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT)
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
Plano de Fechamento de Mina

Programa de Monitoramento Hídrico
Programa de Gerenciamento e Monitoramento dos Efluentes Líquidos
Programa de Gestão dos Resíduos Sólidos (PGRS)
Plano Ambiental de Construção (PAC)
Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores (PEAT)
Programa de Comunicação Social (PCS)
Plano de Fechamento de Mina

Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos
Programa de Monitoramento Hídrico
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
Programa de Monitoramento de Biota Aquática
Plano Ambiental de Construção (PAC)

Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos
Programa de Monitoramento Hídrico
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
Programa de Monitoramento de Biota Aquática
Plano Ambiental de Construção (PAC)

Plano Ambiental de Construção (PAC)
Programa de Comunicação Social (PCS)
Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade do Ar
Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores (PEAT)
Plano de Fechamento de Mina

Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos
Programa de Monitoramento Hídrico

Programa de Gerenciamento e Monitoramento dos Efluentes Líquidos 
Programa de Gestão dos Resíduos Sólidos (PGRS)

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
Plano Ambiental de Construção (PAC)

Programa de Comunicação Social (PCS)
Programa de Monitoramento de Biota Aquática

Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores
Plano de Fechamento de Mina

Plano Ambiental de Construção (PAC)
Programa de Monitoramento e Controle de Ruído e Vibração
Programa de Comunicação Social (PCS)
Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores
Plano de Fechamento de Mina

Impactos e Programas
do Meio Físico



Isolamento de populações 
de fauna terrestre

Alterações na riqueza e 
abundância das 

comunidades faunísticas

Perda e Alteração de 
Hábitat Aquáticos

Perturbações nos ritmos 
circadianos e na orientação 

espacial da fauna

Perda de espécies vegetais 
de interesse econômico e 

social

Redução na riqueza e 
abundância das 

comunidades faunísticas

Programas de Monitoramento da Fauna
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)

Programa de Monitoramento da Biota Aquática

Plano Ambiental de Construção (PAC)

Programa de Comunicação Social (PCS)
Programa de Manejo e Conservação da Flora
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)

Plano Ambiental de Construção (PAC)
Programas de Monitoramento da Fauna
Programa de Gestão dos Resíduos Sólidos (PGRS)

Plano Ambiental de Construção (PAC)
Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos 
Programa de Monitoramento da Biota Aquática

Impacto Negativo - Fase de ImplantaçãoImpacto Negativo - Fase de Planejamento, Implantação, Operação Impacto Negativo - Fase de Implantação e Operação Impacto Negativo - Fase de Operação

Alterações nas   
Comunidades da Flora 

Terrestre

Perda de Indivíduos da 
Flora

Perda e Alteração de 
Habitat Terrestre

Injúria e Perda de 
Espécimes da Fauna

Afugentamento da Fauna

Perda de riqueza e 
abundância em comunidades 

hidrobiológicas

Plano Ambiental de Construção (PAC)
Programa de Controle e Monitoramento de Processos 
Erosivos
Programa de Monitoramento da Biota Aquática
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
Programa de Monitoramento Hídrico

Plano Ambiental de Construção  (PAC)
Programa de Comunicação Social (PCS)
Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT) 
Programa de Afugentamento, Resgate e Soltura de Fauna
Programa de Monitoramento e Controle de Ruído e Vibração 
Programa de Monitoramento da Fauna

Plano Ambiental de Construção  (PAC)
Programa de Comunicação Social (PCS)
Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT)
Programa de Afugentamento, Resgate e Soltura de Fauna

Plano Ambiental de Construção  (PAC)
Programa de Comunicação Social (PCS)
Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT)
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
Programa de Afugentamento, Resgate e Soltura de Fauna 
Programa de Monitoramento da Fauna

Plano Ambiental de Construção  (PAC)
Programa de Comunicação Social (PCS)
Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT)
Programa de Manejo e Conservação da Flora
Programa de Supressão Vegetal
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)

Plano Ambiental de Construção  (PAC)
Programa de Comunicação Social (PCS)
Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT)
Programa de Manejo e Conservação da Flora
Programa de Supressão Vegetal
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
 

Impactos e Programas
do Meio Biótico



Aumento de Ansiedade na 
População

Perda de potencial econômico de 
produtos florestais e diminuição 

dos serviços ecossistêmicos 
“alimentos silvestres e “extração de 

madeira”

Programa de Comunicação Social (PCS)
Programa de Gestão da Mão de Obra
Programa de Educação Ambiental (PEA)
Plano de Fechamento de Mina

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
Programa de Saúde e Segurança do Trabalhador

Diminuição da Massa 
Salarial e da Renda da 

População

Diminuição do 
fornecimento do 

serviço ecossistêmico 
Plano de Fechamento de Mina

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
Programa de Monitoramento e Controle de Ruído e Vibração
Programa de Saúde e Segurança do Trabalhador
Programa de Comunicação Social (PCS)

Plano de Fechamento de Mina

Programa de Saúde e Segurança do Trabalhador

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)

Aumento da 
Vulnerabilidade Social

Aumento da incidência de 
doenças ocupacionais e da 

ocorrência de lesões de 
pessoas por acidentes

Plano Ambiental de Construção (PAC)
Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT)
Programa de Comunicação Social (PCS)
Programa de Saúde e Segurança do Trabalhador

Perda de Potencial 
Econômico de Produtos 

Florestais 

Aumento dos conflitos 
sociais pelos usos 
distintos na Flona

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
Programa de Educação Ambiental  (PEA)
Programa de Comunicação Social (PCS)

Diminuição do fornecimento 
dos serviços ecossistêmicos 
“caça”, “alimentos silvestres” 

e “extração de madeira”

Aumento da vulnerabilidade 
social, com elevação da 

incidência de doenças como 
alcoolismo, DSTs e doenças por 

vetores

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
Programa de Monitoramento e Controle de Ruído e Vibração
Programa de Comunicação Social (PCS)

Programa de Educação Ambiental (PEA)
Programa de Comunicação Social (PCS) 
Programa de Monitoramento da Pressão sobre a Infraestrutura, 
Equipamentos e Serviços Públicos
Programa de Saúde e Segurança do Trabalhador
Programa Controle de Insetos Vetores

Aumento da ocorrência de 
lesões de pessoas por 

acidentes (trabalhadores)

Aumento do incômodo 
à população

Programa de Comunicação Social (PCS)
Programa de Monitoramento e Controle de Ruído e Vibração
Plano Ambiental de Construção (PAC)

Diminuição do fornecimento 
dos serviços ecossistêmicos 

“fornecimento de água”, 
“pesca” e “recreação”

Aumento da demanda 
por serviços públicos

Programa de Comunicação Social (PCS)
Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos 
Programa de Gerenciamento e Monitoramento dos Efluentes Líquidos
Programa de Monitoramento da Pressão sobre a Infraestrutura
Equipamentos e Serviços Públicos

Programa de Comunicação Social (PCS)
Programa de Gestão da Mão de Obra (PGMO)
Programa de Monitoramento da Pressão sobre a 
Infraestrutura, Equipamentos e Serviços Públicos
Programa de Educação Ambiental (PEA)

Aumento das Receitas 
Orçamentárias 

Governamentais 

Aumento da massa 
salarial e da renda da 

população

Programa de Gestão da Mão de Obra (PGMO)
Programa de Educação Ambiental (PEA) Programa de Gestão da Mão de Obra (PGMO)

Impacto Positivo - Fase de Planejamento e 
Operação Impacto Negativo - Fase de OperaçãoImpacto Negativo - Fase de Planejamento Impacto Negativo - Fase de Planejamento e Operação Impacto Negativo - Fase de Planejamento, 

Implantação, Operação e Descomissionamento
Impacto Negativo - Fase de 
Descomissionamento

Impactos e Programas
do Meio Socioeconômico
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ESTUDO DE 
ANÁLISE DE RISCOS – EAR

Além da identificação dos impactos ambientais, também são avaliados os riscos decorrentes de acidentes asso-
ciados ao empreendimento e que podem trazer consequências negativas à vida humana, à saúde, à propriedade 
e ao ambiente do entorno, chamados também de meios receptores. Essa avaliação é realizada pelo Estudo de 
Análise de Riscos (EAR). 

Os acidentes podem ser operacionais, como atropelamento de pessoas ou animais, tombamento de equipamen-
tos de guindar/içar, queda de colaborador em nível, ou relacionados à liberação acidental de substâncias como 
vazamento de produtos químicos ou o vazamento de óleo diesel durante o deslocamento do caminhão comboio 
ou operação de abastecimento.

6.
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No EAR, o método selecionado para a 
identificação das situações de risco, que 
podem ocorrer nas fases de implanta-
ção e operação do PNM, foi o de Análi-
se Preliminar dos Riscos (APR). Embora 
seja uma análise qualitativa dos riscos, 
esse estudo fornece a base para o co-
nhecimento das principais situações 
de riscos decorrentes de cada etapa do 
empreendimento, suas causas e conse-
quências e as medidas de controle e/
ou redução dos riscos necessários para 
compor o Programa de Gerenciamen-
to de Riscos (PGR). 

Assim, foram identificadas as condições 
capazes de originar acidentes operacio-
nais nas áreas e/ou atividades das fases 
de implantação e operação do PNM, 
sendo estas denominadas Hipóteses 
Acidentais, ou seja, situações que po-
dem ocorrer caso as medidas de pre-
venção e controle indicadas não sejam 
adotadas. Para cada hipótese acidental, 
podem existir diferentes cenários po-

tenciais de danos aos meios receptores. 
Cada Cenário representa uma consequ-
ência possível do acidente. A adoção das 
recomendações propostas no EAR irá re-
duzir ou eliminar os cenários acidentais 
de risco, tanto na implantação quanto na 
fase de operação do PNM.

Para as hipóteses acidentais identifica-
das relacionadas a liberações acidentais 
envolvendo substâncias com potencial 
inflamável e/ou tóxico, as quais serão 
armazenadas/utilizadas em quantida-
des significativas durante a implantação 
ou operação do PNM, foram realizados 
estudos específicos para estimativa das 
consequências. 

A estimativa das consequências foi re-
alizada e os resultados obtidos foram 
utilizados para o mapeamento de vul-
nerabilidade, onde foi observado que as 
distâncias dos efeitos físicos analisados 
não alcançam áreas externas ao empre-
endimento, não impondo, desta forma, 

riscos de fatalidades à população exter-
na do empreendimento em decorrência 
de acidentes ampliados. Desta forma, foi 
possível concluir que a ocorrência de aci-
dentes ampliados nas fases de implanta-
ção e operação do PNM não proporciona 
potencial de riscos de fatalidades à popu-
lação que reside no entorno do empre-
endimento. Os riscos estão restritos aos 
trabalhadores do empreendimento.

Início

Fim

Não
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ã

o

Sim

Si
m

Caracterização do
Empreendimento
e do seu Entorno

Identi�cação de Perigos
e Consolidação das

Hipóteses Acidentais

Estimativa das
Consequências e Análise

de Vulnerabilidade

Estimativa de
Freqências

Estimativa de Avaliação
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Proposição de Medidas

Programa de
Gerênciamento
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Plano de Fechamento dE Mina
programa de recuperação de áreas degradadasA bauxita é então transportada por via férrea 

 até o porto, para ser destinada ao local desejado.

FERROVIA E PORTO

RIO TROMBETAS

REFLORESTAMENTO

O reflorestamento é a etapa de plantio das espécies nativas.
Com o desenvolvimento dessa vegetação, gradualmente, a 
fauna da região vai retornando às áreas revegetadas.

ÁREA RECUPERADA
DO PLATÔ SARACÁOs rejeitos decorrentes da lavagem da bauxita

serão depositados em uma mina já desativada.

DISPOSIÇÃO DE REJEITO
EM MINA DESATIVADA

No beneficiamento, a bauxita é
britada, lavada e preparada para
o transporte.

BENEFICIAMENTO

RECONFORMAÇÃO DO SOLO

Após o termino das atividades, o solo da
mina será preparado para que se inicie o
processo de reflorestamento.

O material do decapeamento será utilizado na
reconformação do solo da mesma mina.

ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE

Ocorre então a escavação da mina e
o transporte do material até as intalações
de tratamento de minério.

SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO
E DECAPEAMENTO

A supressão consiste na retirada da 
vegetação da área que será
escavada. Em seguida ocorre a retirada 
das primeiras camadas de solo, 
chamada de decapeamento.

7. 

O Plano de Fechamento apresenta as ações 
para o período de término de extração da bau-
xita em cada platô, ou seja, quando a mina é 
considerada exaurida de minério.

A proposta de recuperação de áreas impacta-
das pelas atividades de extração devem seguir 
as seguintes recomendações:

• recuperar a maior proporção possível das 
áreas com vegetação nativa, de acordo com os 
usos identificados; e

• proporcionar um uso que traga benefícios 
sociais ou ambientais para as áreas que não 
podem ter sua cobertura vegetal reconstituída 
plenamente.

Como os platôs do PNM estão inseridos na Flo-
na Saracá-Taquera, após a exaustão, essas áre-
as devem ser recuperadas de acordo com o Pla-
no de Manejo dessa Unidade de Conservação.

Plano de 
Fechamento de Mina

As etapas do  Plano de Fecha-
mento da Mina devem ser mo-
nitoradas pela MRN até que 
as áreas sejam consideradas 
recuperadas.
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CONCLUSÃO
8.

O Complexo Minerário da MRN começou a ser implantado em 1971, com início das atividades de lavra em 1979, ano em que tam-
bém ocorreu o embarque do primeiro carregamento de bauxita. São quatro décadas de operações da MRN, extraindo, benefician-
do e transportando a bauxita pelo porto, para diferentes destinos no País e no exterior.

Durante todo esse período, o Complexo vem passando por modificações, melhorias e ampliações de suas instalações e áreas de 
lavra, o que é uma característica de um empreendimento de mineração. Sendo assim, nessas últimas quatro décadas foram im-
plantadas as infraestruturas essenciais que permitem as atividades de operação, com a exploração gradativa de novos platôs.

Nesse sentido, a implantação e operação do Projeto Novas Minas (PNM) irá viabilizar a extração de bauxita em cinco novos platôs, 
garantindo, a partir de 2025, a manutenção das operações da MRN. Com esse objetivo, em 28/09/18 foi iniciado no Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) o processo de licenciamento ambiental PNM.

Para analisar a viabilidade do projeto, foi executado um diagnóstico socioambiental nas áreas dos platôs, acessos, estruturas de 
apoio temporárias e definitivas que fazem parte do PNM e, também, nas comunidades dos três municípios, Oriximiná, Terra Santa 
e Faro, onde o PNM está inserido.

A partir dos dados levantados no diagnóstico, foram identificados e avaliados potenciais impactos ambientais decorrentes das di-
ferentes fases do PNM. No total foram identificados 36 impactos, distribuídos nas fases de planejamento, implantação e operação. 
Ressalta-se que o mesmo impacto pode se repetir ou se prolongar entre as fases de implantação e operação do empreendimento.

Desse total, a maioria será de duração temporária, e restrita ao entorno do empreendimento, cessando após o encerramento da 
atividade geradora de impactos. Com base nessas avaliações foram propostos Programas Ambientais, a serem implementados 
nas diferentes fases do PNM e orientados de acordo com as propriedades de cada impacto.

Esse empreendimento visa garantir a manutenção das operações e dos investimentos da MRN no Pará, prolongando a vida útil do 
Complexo Minerário, face a um cenário global desafiador, buscando a melhoria da produtividade, diminuição de custos, aumento 
da segurança e produzindo menos impacto ao ambiente. 

Assim, conclui-se nesse EIA pela viabilidade ambiental do empreendimento, uma vez que existem medidas propostas para prever, 
evitar, minimizar e compensar todos impactos decorrentes da implantação do PNM.






