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RESUMO 

 

GÜTHS, Angélica Konradt. Análise da Avaliação de Impactos Ambientais do 
Projeto Retiro: Diagnóstico Ambiental e Impactos da Mineração em São 
José do Norte- RS. 2018. 72 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 
em Engenharia Ambiental e Sanitária) – Centro de Engenharias, Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas. 

 

O processo de avaliação de impactos ambientais (AIA) possui os objetivos de 
identificação, previsão e avaliação de impactos significativos proveniente de 
atividades potencialmente impactantes. As etapas do AIA ocorrem de forma 
sequencial, sendo o diagnóstico ambiental a etapa mais importante para 
alcançar os objetivos do processo. Este trabalho teve o objetivo de analisar a 
eficiência da AIA, com enfoque no diagnóstico ambiental, no processo de 
licenciamento de uma mineradora em São José do Norte- RS. Para isso foi 
realizado a análise do Estudo de Impacto ambiental (EIA), checando o 
cumprimento das exigências expressas no Termo do Referência (TR) elaborado 
pelo IBAMA. Também foram analisados os impactos apresentados no EIA, 
verificando se todos os possíveis impactos foram listados.  O EIA, quanto a 
apresentação do diagnostico ambiental em sua maioria cumpriu os requisitos do 
TR, no entanto algumas deficiências foram identificadas como o não 
aprofundamento de informações importantes, apresentação de questões que 
não eram relativas a essa parte do estudo. Na apresentação dos impactos 
ambientais verificou-se, que os impactos negativos eram amenizados e os 
positivos exaltados quanto a significância. A principal deficiência foi na 
apresentação dos impactos do meio socioeconômico, onde muitos não foram 
identificados no EIA.  

 

Palavras-chave: licenciamento ambiental, estudo de impacto ambiental, termo 

de referência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

GÜTHS, Angélica Konradt.  Analysis of Environmental Impact Assessment 
of the Retiro Project: Environmental Diagnosis and Impacts of Mining in 
São José do Norte –RS.  2018, 72f. Course Conclusion Paper (TCC). 
Graduation in Environmental and Sanitary Engineering. Federal University of 
Pelotas, Pelotas. 

 

The environmental impact assessment process (AIA), has the objectives of 
identifying, predicting and evaluating significant impacts from potentially 
impacting activities. The stages of AIA occur sequentially, with environmental 
diagnosis being the most important step in achieving the objectives of the 
process. This work had the objective of analyzing the efficiency of the EIA, 
focusing on the environmental diagnosis, in the process of licensing a mining 
company in São José do Norte- RS, through analysis of the Environmental Impact 
Study (EIA), checking compliance with the requirements expressed in the Term 
of Reference (TR) prepared by IBAMA. Also analyzed were the impacts 
presented in the EIA, verifying that all possible impacts have been listed. The EIA, 
as far as the presentation of the environmental diagnosis in its majority, fulfilled 
all the requirements of the TR. But some form deficiencies found, not deepening 
of important information, presentation of issues that were not related to that part 
of the study. The presentation of the environmental impacts was verified, that the 
negative impacts were mitigated and the positives exalted as to the significance. 
The main shortcoming was in the presentation of socioeconomic impacts, where 
many were not identified by the EIA. 

 

Key words: environmental licensing, environmental impact study, reference term. 
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1 Introdução 

 Segundo a legislação brasileira considera-se como impacto ambiental, 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e 

o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos 

ambientais (CONAMA, 1986).  

Todas as ações antrópicas causam impacto ambiental, então para obter 

o desenvolvimento sustentável é necessário fazer a previsão e identificação 

desses, analisando se os impactos são potencialmente poluidores, uma 

ferramenta utilizada para isso é a avaliação de impactos ambientais (AIA). 

Segundo Sánchez (2013), AIA é definida como uma atividade que visa identificar, 

prever e comunicar informações das atividades que tenham o potencial de 

causar algum impacto ao ambiente, podendo eles serem ecológicos, 

econômicos, sociais e culturais.  

No Brasil a AIA foi implementada como um dos instrumentos da Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA) (BRASIL, 1981). A política tem por objetivo 

a prevenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 

visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Os 

critérios técnicos e as diretrizes gerais para elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e do seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 

estão dispostos na resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) (BRASIL, 1986). Segundo Padro e Souza (2004), foi com o decreto 

Federal nº 99.274, de 06 de junho de 1990, que trata da regulamentação da AIA 

no Brasil, que se estabeleceu definitivamente que tal procedimento é parte 

integrante do licenciamento ambiental de atividades que podem provocar 

significativos impactos sócios ambientais.  

A avaliação de impactos ambientais é uma das etapas mais importantes 

e exaustivas no processo de elaboração de um EIA/RIMA, pois os impactos 

prognosticados pela equipe responsável, refletem diretamente nos ambientes 
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inseridos em sua área de influência, podendo trazer sérios danos à sociedade 

ali inserida. Pode ser considerada uma das mais importantes ferramentas de 

atuação administrativa na defesa do meio ambiente, sendo parte integrante e 

indissociável do licenciamento ambiental introduzidos no ordenamento jurídico 

brasileiro pela legislação ambiental (CONAMA, 1986). 

O termo de referência, elaborado pelo órgão ambiental competente, dá 

diretrizes para elaboração do EIA, além do conteúdo mínimo do mesmo, 

conforme as características do empreendimento (SANCHÉZ, 2013).  Portanto o 

termo de referência é um guia para as próximas etapas da AIA, além de estar 

seguindo as orientações do órgão ambiental e direcionando os estudos e sua 

abrangência.  

Durante todo o processo de AIA e elaboração do EIA o diagnóstico 

ambiental tem grande importância, pois as informações resultantes do 

diagnóstico serão necessárias para subsidiar os estudos posteriores como, 

previsão e avaliação dos impactos ambientais, medidas mitigadoras, 

compensatórias e planos de monitoramento (SANCHÉZ, 2013).  Portanto, a 

partir das informações coletadas no diagnóstico ambiental começa a se 

desenvolver os principais objetivos da AIA (LAWRENCE, 2007).  

Nesse contexto, insere-se as audiências públicas com a finalidade de 

expor, aos interessados, o projeto proposto e seus impactos ambientais, eliminar 

as dúvidas constantes do RIMA e recolher as críticas e sugestões a respeito dos 

objetivos e das minimizações propostas. Essas informações servirão de 

subsídios para a análise e para o parecer final do órgão ambiental sobre o 

empreendimento proposto, para efeito de licenciamento ambiental. Nesse 

sentido, a Audiência Pública é fundamentalmente um momento de consulta e de 

identificação de conflitos (AGRA FILHO, 2008).  

A audiência pública não tem caráter decisório, somente consultivo, mas 

oferece oportunidade de determinar a necessidade de maiores aprofundamentos 

de questões assinaladas nas discussões pelos participantes (TAMBELLINI, 

2012). Desta forma, a audiência pública não poderá ser ignorada pelo órgão 

ambiental quanto à análise dos documentos que instruem o processo de 

licenciamento do empreendimento. Após a audiência pública, o órgão ambiental 
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poderá solicitar esclarecimentos ao empreendedor sobre questões levantadas 

durante esta consulta pública, e complementação das informações do EIA/RIMA 

(CONAMA 009/1987; CONAMA 247/1997). 

A resolução CONAMA, 237/1997 traz em anexo os empreendimentos 

sujeitos ao licenciamento ambiental, com base nos impactos ambientais 

conhecidos dessas atividades.  Dentre os empreendimentos, inclui-se a extração 

e tratamento de minerais.   

Há inúmeros impactos associados à mineração que podem ser positivos 

ou negativos. Segundo Bacci (2006), aos impactos ambientais negativos da 

extração mineral estão associados às diversas fases de exploração dos bens 

minerais, desde a lavra até o transporte e beneficiamento do minério, podendo 

estender-se após o fechamento da mina ou ao encerramento das atividades. 

Ainda, a mineração altera de forma substancial o meio físico, provocando 

desmatamentos, erosão, contaminação dos corpos hídricos, aumento da 

dispersão de metais pesados, alterações da paisagem, do solo, além de 

comprometer a fauna e a flora. Afeta também, o modo de viver e a qualidade de 

vida das populações estabelecidas na área minerada e em seu entorno 

(ARAUJO, 2014).  

Quando a atividade de mineração se localiza na zona costeira, os 

problemas atingem dimensão ainda maior. A dinâmica dos processos naturais 

ventos, marés, circulação lagunar e estuarina, transporte de sedimentos, 

nutrientes, alagamentos e assoreamento em áreas costeiras é muito mais 

intensa se comparada a regiões interiorizadas, razão pela qual pequenas 

interferências nos fluxos ocasionam importantes respostas nos processos físico-

químicos e biológicos, caracterizando a fragilidade intrínseca aos ecossistemas 

costeiros (TAGLIANI, 2002). 

Os sistemas ambientais costeiros no Brasil são extraordinariamente 

diversos. Constituem, a rigor, uma região de transição ecológica, 

desempenhando importante papel no desenvolvimento e reprodução de várias 

espécies e nas trocas genéticas que ocorrem entre os ecossistemas terrestres e 

marinhos. Esses sistemas também são responsáveis por ampla gama de 

funções ecológicas, como a prevenção de inundações, a intrusão salina e da 
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erosão costeira; a proteção contra tempestades; a reciclagem de nutrientes e de 

substâncias poluidoras, e a provisão direta ou indireta de habitats e de recursos 

para uma variedade de espécies (MMA, 2010). As características naturais da 

porção mediana da Planície Costeira do Rio Grande do Sul, fortemente 

marcadas pela presença de um complexo estuarino-lagunar, são responsáveis 

por um mosaico ambiental diferenciado, de grande significado ecológico, 

sociocultural e econômico (TAGLIANI, 2003). 

A avaliação de impactos ambientais é indispensável para identificar os 

possíveis impactos ambientais e auxiliar na elaboração do EIA e do RIMA. Desta 

forma, este trabalho propõe realizar uma análise do processo de licenciamento 

e avaliação de impactos ambientais referentes à atividade de mineração em 

região de São José do Norte, RS, mais conhecido como Projeto Retiro, tendo o 

IBAMA como órgão licenciador. 

1.1 Objetivo Geral 

O objetivo desse trabalho foi analisar o processo de licenciamento bem como 

sua documentação, referente ao empreendimento de mineração.  

1.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar o diagnóstico ambiental identificando se os requisitos do termo de 

referência foram contemplados no diagnóstico ambiental; 

 Analisar os impactos sociais, econômicos e ambientais listados no EIA. 
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2 Referencial teórico  

2.1 Impacto ambiental 

 O meio ambiente pode ser caracterizado como um conjunto de fatores 

bióticos, flora e fauna, e abióticos, físicos e químicos, constituído por todos os 

ecossistemas, seja sociais, culturais, econômicos e naturais, em que o ser 

humano se insere em suas relações sociais e individuais, atendendo às 

necessidades de desenvolvimento das atividades humanas, à preservação dos 

recursos naturais e das características do entorno (COIMBRA, 2005). 

Na legislação brasileira meio ambiente é o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga 

e rege a vida em todas as suas formas, o meio ambiente é um patrimônio público 

a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo 

(BRASIL, 1981) 

 A declaração de Estocolmo 1972, também evidenciou a interação do 

homem e do meio ambiente, considerando meio ambiente como: 

‘’O homem é ao mesmo tempo criatura e criador do meio ambiente, 
que lhe dá sustento físico e lhe oferece a oportunidade de desenvolver-
se intelectual, moral, social e espiritualmente. A longa e difícil evolução 
da raça humana no planeta levou-a a um estágio em que, com o rápido 
progresso da Ciência e da Tecnologia, conquistou o poder de 
transformar de inúmeras maneiras e em escala sem precedentes o 
meio ambiente. Natural ou criado pelo homem, é o meio ambiente 
essencial para o bem-estar e para gozo dos direitos humanos 
fundamentais, até mesmo o direito à própria vida’’ (Estocolmo, 1972). 

Então o homem sendo parte integrante do meio ambiente, é de sua 

responsabilidade a adequada utilização dos recursos ambientais, respeitando a 

capacidade de recuperação dos mesmos, de modo a garanti-los sempre (MOTA, 

2006).  

A definição de impacto ambiental dada por Sanchés (2013) é 

compreendida como sendo uma “alteração da qualidade ambiental que resulta 

da modificação de processos naturais ou sociais provocada pela ação humana”. 

O artigo 1º da Resolução CONAMA 01/86, traz a definição legal de 

impacto ambiental:   
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Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto 
ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 
ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam: 
 I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
 II - as atividades sociais e econômicas; 
 III - a biota; 
 IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  
 V - a qualidade dos recursos ambientais (Artigo 1° Conama 01/1986) 

 

 Ainda ressaltando a relação das ações humanas com os impactos 

ambientais, Barbieri (2007) entende que o impacto ambiental resulta de qualquer 

mudança no ambiente natural e social decorrente de uma atividade ou de um 

empreendimento proposto. Então o impacto ambiental pode ser definido como 

as mudanças meio ambiente, que podem ocorrer no decorrer do tempo após o 

início de alguma atividade, essas mudanças são definidas por indicadores 

ambientais, conforme pode ser visto na figura 1, que ilustra duas previsões, 

situação sem projeto e situação com projeto.  

  

 

Figura1: Representação do conceito de impacto ambiental. Fonte: SANCHÉZ, 2013 

Na avaliação de impacto ambiental (AIA), são utilizados indicadores 

ambientais para avaliar e comparar a situação da previsão futura e a situação 

presente (SANCHÉZ, 2013). Dois empreendimentos iguais, em ambientes com 

características diferentes podem apresentar impactos ambientais em proporções 

diferentes. Essa diferença é decorrente da vulnerabilidade do ambiente. 

Segundo Tamanini (2008), a vulnerabilidade é a fragilidade do ambiente em 
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sofrer qualquer tipo de dano e está relacionada com fatores de desequilíbrio, 

expresso pela própria dinâmica do ambiente, como em situações de elevadas 

declividades e alta probabilidade erosivas dos solos. Tagliani (2003) também 

define vulnerabilidade como qualquer suscetibilidade de um ambiente a um 

impacto potencial provocado por um uso antrópico qualquer.  A vulnerabilidade 

do ambiente está relacionada há outras duas características, a persistência, que 

é a medida do quanto um sistema, quando perturbado, se afasta do seu equilíbrio 

sem mudar essencialmente seu estado e a resiliência, ou seja, a capacidade de 

um sistema retornar e o estado de equilíbrio, após sofrer um distúrbio (SANTOS, 

2007). 

Então a vulnerabilidade do meio define como esse se comportará sob 

alguma ação ou projeto. Os ecossistemas costeiros são caracterizados como 

vulneráveis, visto que a dinâmica dos processos naturais, ventos, marés, 

circulação lagunar e estuarina, transporte de sedimentos, nutrientes, 

alagamentos e assoreamento, é muito mais intensa se comparada as regiões 

interiorizadas, onde pequenas interferências nos fluxos ocasionam importantes 

impactos nos processos, físico-químicos e biológicos nas áreas costeiras 

(TAGLIANI, 2002). 

Então as características do meio interferem nas reações ambientais de 

uma ação.  Com isso pode-se apresentar o conceito de impacto ambiental 

significativo que é relacionado ao potencial que tem determinada atividade ou 

ação humana de causar alterações ambientais. Depende de dois fatores, as 

pressões impostas ao meio pela ação ou projeto, ou seja, a sobrecarga imposta 

ao ecossistema e a vulnerabilidade do meio, ou seja, o inverso da resiliência, 

que por sua vez dependerá do estado de conservação do ambiente e das 

solicitações impostas anteriormente e cujos efeitos se acumularam; ou da 

importância do ambiente ou do ecossistema (SANCHÉZ, 2013). A figura 2 

apresenta a relação entre a vulnerabilidade e a pressão imposta ao meio, 

indicando se o impacto ambiental é significativo ou não havendo ou não a 

necessidade do AIA. 
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Figura 2: Diagrama esquemático para determinar a necessidade de estudos ambientais. 

(SANCHÉZ, 2013).  

Um impacto ainda pode ser considerado significativo se o 

empreendimento se localiza em áreas de reconhecida importância natural ou 

cultural, beleza cênica ou por sua biodiversidade. Certos ambientes estão 

protegidos por lei como o Decreto Federal nº 750/1993, que dispõe sobre o corte, 

a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e 

médio de regeneração da Mata Atlântica. Porém outros ambientes que também 

são vulneráveis não possuem norma legal que os proteja.  Segundo (TAGLIANI, 

2002) a planície costeira do Rio Grande do Sul apresenta ambientes 

extremamente diferenciados por suas características ecológicas, onde a 

distribuição das comunidades vegetais apresenta associação direta às 

características geomorfológicas que condicionaram o desenvolvimento dos 

diferentes tipos de solos da região.  

 Em áreas de vulnerabilidade ambiental e ou em áreas que suas 

características não sejam conhecidas mais profundamente, a AIA sempre será 

necessária já que os impactos possivelmente serão significativos, e no caso de 

não conhecer o meio não é possível prever como esse se comportara sob 

determinada ação. 

 2.2 Avaliação de impacto ambiental 

A origem da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) tem início com a 

promulgação, nos EUA, do National Environmental Protection Act, em vigor 
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desde 1970, adotando abordagem integrada, sistêmica, holística de avaliação 

de impacto ambiental. Vários métodos surgiram a partir de então, na década de 

1980 surgem as bases conceituais para uma abordagem científica de AIA, em 

sintonia com a evolução de legislações mais restritivas em relação aos 

empreendimentos, em conjunto com procedimentos administrativos 

orientadores, conceitos, terminologias uniformizadas, mecanismos formais de 

participação popular, definição de fatores relevantes nas avaliações, etc., 

auxiliando na formulação de métodos  especificos de avaliação para diferentes 

tipos de impactos (MOREIRA, 1992).  

A AIA se tornou uma exigência legal na maioria dos países, tanto 

desenvolvidos como aqueles em desenvolvimento, para a avaliação de projetos 

de desenvolvimento que possam afetar significativamente o meio ambiente 

(SANCHÉZ, 2013). 

No Brasil o surgimento da AIA iniciou por meio de pressões dos 

organismos multilaterais de financiamento como o Banco Mundial que, a partir 

da década de 70, passaram a exigir uma avaliação de impacto como condição 

para o financiamento.  

Em 1981 que a AIA foi incorporada a legislação brasileira como 

instrumento da lei (6.938/81), que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA), que também articulou órgãos governamentais nos níveis municipal, 

estadual e federal ao criar o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e 

o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).  

A Resolução Conama 01/86 aponta os requisitos mínimos a serem 

contemplados em uma AIA, e estabelece uma lista das atividades sujeitas a AIA 

como condição para o licenciamento; diretrizes para elaboração do Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA); conteúdo mínimo do Estudo de Impacto Ambiental e o 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA); e a necessidade de 

disponibilidade pública do RIMA e de participação no processo. 

A Associação Internacional de Avaliação de Impactos (IAIA, 1999), define 

a AIA: como um ''processo de identificação, predição, avaliação e mitigação, nos 

meios biofísico, social e outros, de efeitos relevantes de propostas de 

desenvolvimento antes que decisões sejam tomadas e compromissos 
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assumidos”. Sendo assim o processo da AIA fornece subsídios a uma tomada 

de decisão que leve em consideração as vantagens e desvantagens de 

determinada proposta de intervenção em suas dimensões econômica, social e 

ecológica (BAASCH, 2001). 

2.2.1 Principais etapas do processo do AIA 

O processo AIA é composto de uma sucessão de etapas, que se 

encadeiam e se inter-relacionam sistematicamente (OLIVEIRA, 2001). Dentre as 

diferentes formulações e nas muitas jurisdições em que é empregado o processo 

da AIA, este sempre segue três estágios básicos: (i) fase inicial que corresponde 

à classificação da atividade proposta com relação ao tipo e nível de avaliação 

requerida; (ii) fase de análise detalha, da qual engloba abordagem científica 

multidisciplinar para a coleta e análise de informações para a elaboração do EIA; 

e (iii) fase pós aprovação, acompanhamento da decisão (SADLER, 1996). 

Segundo Sanchéz (2013) as etapas necessárias para a viabilização ambiental 

de um projeto podem ser representadas como apresentado na figura 3.  

 

Figura 3. Processo de AIA (SANCHÉZ, 2013) 
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Na etapa inicial têm-se a função de determinar se é necessário avaliar de 

maneira detalhada os impactos ambientais de um projeto proposto e em caso 

positivo definir o alcance e a profundidade dos estudos necessários, 

principalmente do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do respectivo Relatório 

de Impacto Ambiental (RIMA) (STAMM, 2003). As atividades que utilizam 

recursos ambientais ou que, por alguma razão, possam causar degradação da 

qualidade ambiental, devem obter previamente autorização governamental 

(SANCHÉZ, 2013). A Constituição Federal Brasileira, institui no artigo 225 § 1º a 

necessidade de exigir, na forma de lei, o EIA, para instalação de obra ou 

atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente.  

Então se o impacto ambiental for significativo a decisão é proceder o EIA. 

Porém a avaliação da significância dos impactos é uma tarefa difícil, não 

podendo ser subjetiva (DIAS, 2001). A resolução CONOMA 001/86 artigo 2º 

fornece uma lista de empreendimentos potencialmente impactante do meio, e, 

portanto, passiveis de licenciamento ambiental com obrigatoriedade do EIA. Há 

outros empreendimentos pode-se exigir o EIA, conforme o critério do órgão 

ambiental avaliar, em função do tipo, porte, impactos ambientais prováveis, 

vulnerabilidade da área sócio- ambiental (ROCHA, 2008). 

Caso o empreendimento proposto for enquadrado como potencialmente 

causador de impacto significativo, passa-se para a fase de análise detalhada. 

Nessa etapa será realizado o escopo do estudo, que irá determinar os elementos 

e conteúdo dos estudos, sua abrangência e nível de detalhamento das 

informações que serão apresentadas no EIA (SANGUINETTO, 2011).  A partir 

do escopo de estudo é gerado o termo de referência (TR), documento que servirá 

como base para a elaboração do EIA e respectivo RIMA (SANCHÉZ, 2013).  

A etapa de elaboração do EIA, é realizada por equipe interdisciplinar, que 

faz o levantamento dos dados da área a ser afetada pelo empreendimento a fim 

de prever a identificação dos impactos significativos e auxiliar na tomada de 

decisão (ROCHA, 2008). As atividades do processo de EIA podem ser 

separadas em duas etapas planejamento e execução, conforme a figura 4, 

(SANCHÉZ, 2013).  
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Figura 4.  Fluxograma com as etapas do EIA (SANCHÉZ, 2013) 

 

Na primeira fase do planejamento do processo de EIA é realizada a 

caracterização do projeto que inclui informações e análises sobre características 

locacionais, recursos tecnológicos e financeiros disponíveis para o controle dos 

efeitos ambientais do projeto, contexto socioeconômico, objetivos da política de 

uso e ocupação do solo e legislação em vigor (VIEGAS, 2007). 

Com as informações levantadas na etapa anterior é possível elaborar uma 

lista preliminar dos possíveis impactos ambientais e a magnitude desses, que 

podem ser gerados pela atividade (ZILBERMAN, 1995). Segundo Sanchés 

(2013) essa análise preliminar é feita considerando a relação das atividades do 

empreendimento com o meio, relação causa/ efeito e também por analogia a 

casos similares, experiência e opinião de especialista. O objetivo da identificação 

preliminar dos impactos ambientais é descartar aqueles que serão irrelevantes, 

assim, evitando que o EIA realize estudos desnecessários. 

Em seguida é feita a determinação do escopo pela equipe de trabalho 

responsável pela realização do EIA, ou seja, elaborar um plano de trabalho com 
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a finalidade de definir métodos e prazos de todas as atividades que serão 

realizadas nas etapas seguintes, esse plano de trabalho deve ser elaborado a 

partir do TR elaborado e fornecido anteriormente pelo órgão licenciador 

competente (SANCHÉZ, 2013). Com o plano de trabalho pronto, começa a etapa 

de execução do EIA.  

 O estudo de base é a atividade central do processo de AIA, muitas vezes 

confundido com o próprio EIA, pela sua complexidade, normalmente consome 

mais tempo e recursos e estabelece as bases para a análise de viabilidade 

ambiental do empreendimento, esse estudo será apresentado no EIA como 

diagnóstico ambiental (SANCHÉZ, 2013). O diagnóstico ambiental tem o objetivo 

de avaliar a qualidade ambiental no presente, identificando suas peculiaridades 

ambientais, provendo informações suficientes, para compreender as 

necessidades e as características da área de estudo (MIRRA, 2006). Segundo 

Oliveira e Medeiros (2007) o diagnóstico ambiental deverá apresentar a 

descrição e análise detalhadas dos atributos ambientais de forma sistêmica, 

caracterizando a situação ambiental da área de influência, devendo ser 

considerado o meio sócio econômico, cultural, físico e biológico.  A função do 

diagnóstico ambiental é fornecer informações necessárias para identificação, 

previsão e avaliação dos impactos, e contribuir para os programas de gestão 

ambiental, e estabelecer uma base dados para futura comparação da situação 

real, caso o empreendimento seja implantado (SANCHÉZ, 2013). 

Após a finalização do estudo de base, começa a identificação dos 

impactos. Onde são formuladas hipóteses sobre as possíveis mudanças com a 

implementação do empreendimento, descrevendo os impactos ambientais sobre 

o meio descrito no diagnóstico ambiental (SANCHÉZ, 2013). Existem diversas 

ferramentas para auxiliar na identificação dos impactos de um empreendimento 

proposto, como por exemplo os métodos espontâneos (Ad hoc), listas de 

controle (Check-list), matrizes de interações, redes de interações (Networks), ou 

modelos de simulação (MEDEIROS, 2010). Essas ferramentas se adaptam a 

diferentes casos, podendo ser empregadas mais de uma.  Segundo Morreira 

1992 a concepção do método deve levar em conta o termo de referência; os 

recursos técnicos e financeiros disponíveis; o tempo de duração; os dados e 
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informações existentes ou possíveis de se obterem e, os requisitos legais a 

serem atendidos. 

 Próxima etapa é a previsão dos impactos os quais pretende identificar a 

magnitude e/ou intensidade das mudanças no ambiente, prognóstico dos 

impactos ambientais, com a implantação de um projeto, em comparação com a 

situação sem esse projeto (GLASSON, 2012). Essa previsão é baseada em 

parâmetros de qualidade ambiental do meio ambiente, os indicadores 

ambientais. Para analisar o grau de modificação do meio são utilizados sistemas 

analíticos como modelos matemáticos, de simulação, extrapolação, entre outros 

(SANCHÉZ, 2013). 

Por fim a avaliação dos impactos ambientais visa classificar os impactos 

conforme a importância, destacando os impactos que merecem mais atenção, 

na realização do plano de gestão (SANCHÉZ, 2013). A importância do impacto 

leva em consideração a sua magnitude, bem como, uma série de outras variáveis 

como, por exemplo: a probabilidade de ocorrência, a extensão espacial e 

temporal, a possibilidade de recuperação e importância do ambiente afetado, o 

nível de preocupação pública, as repercussões políticas, entre outras 

(GLASSON, 2012).  

Após os impactos terem sido devidamente identificados, previstos e 

avaliados, é realizado o planejamento ambiental, onde através de programas e 

planos, são propostas as medidas mitigadoras, capazes de diminuir os impactos 

ambientais negativos; as medidas compensatórias, propostas quando os 

impactos não possam ser evitados e ou mitigados, e o plano de monitoramento 

(AGRA, 2002).  No plano de gestão devem ser consideradas todas as fases de 

planejamento, implantação, operação e desmobilização ou desativação, do 

empreendimento proposto (OLIVEIRA e MEDEIROS, 2007). 

O EIA possui conteúdo técnico- cientifico, os resultados desse estudo são 

apresentados em documentos técnicos, em geral extensos e complexos, assim 

há a necessidade de elaborar outro documento com linguagem mais informal e 

acessível ao público, conhecido como Relatório de Impacto ambiental (RIMA) 

(Dias, 2001). 
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Além do RIMA, outra forma de ambientar o público em geral sobre o 

empreendimento proposto são as audiências públicas. Essas são previstas na 

legislação e são regulamentadas pela resolução CONAMA nº 009/ 1997.  São 

reuniões públicas realizadas com o objetivo de informar o público, debater o 

projeto e conhecer as opiniões da população sobre a implantação de 

empreendimentos potencialmente causadores de impactos ambientais 

significativos (ROCHA, 2008). Segundo Stamm (2003), nessa fase as entidades 

envolvidas empreendedor, órgãos ambientais, comunidade podem discutir sobre 

a decisão do EIA. Porém a audiência pública não tem caráter decisório 

(RIBEIRO, 2004). Após a audiência pública podem ser solicitados maiores 

informações sobre empreendimento, caso alguma questão não tenha ficado 

clara para o público.  

Após a finalização do EIA, este deve ser analisado por uma equipe técnica 

competente do órgão ambiental licenciador, que visa primordialmente verificar a 

conformidade ou não dos estudos com as diretrizes estabelecidas pelos termos 

de referência. Normalmente os revisores se preocupam mais com os aspectos 

técnicos dos estudos, tais como a adequação do diagnóstico ambiental, os 

métodos utilizados para a previsão da magnitude dos impactos, as medidas 

mitigadoras e o plano de monitoramento proposto, caracterizando um analise da 

qualidade do EIA (SANCHÉS, 2013). 

A análise técnica pode resultar nas seguintes decisões: projeto não 

autorizado; projeto autorizado; projeto autorizado com restrições.  Se não 

aprovado, o projeto retorna às etapas anteriores, com solicitação de 

modificações ou a complementação dos estudos ambientais realizados.   

Caso o projeto seja aprovado, começa a etapa pós a aprovação, quando 

o processo da AIA continua com a fiscalização e monitoramento do cumprimento 

das condicionantes pela qual a licença foi concedida, pelo órgão ambiental 

competente. Para Morrison Sauders et al (2003) a fase de pós aprovação é muito 

importante no sentido de efetivar a redução do impacto preconizado no EIA, pois 

é por meio desse processo que é possível observar o que ocorreu na pratica. 
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2.3 Licenciamento Ambiental 

 O Licenciamento Ambiental foi incorporado à legislação brasileira como 

instrumento legal, instituído pela PNMA (lei n°6.938/81). Essa lei estabelece os 

instrumentos de gestão ambiental, entre os quais está a avaliação de impactos 

ambientais para atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. A Resolução 

CONAMA nº 01/86 efetivou de vez o processo de AIA no Brasil, e traçou as 

diretrizes para as exigências legais no EIA/ RIMA para fins de Licenciamento 

Ambiental de empreendimentos potencialmente poluidores (CONAMA, 1986) 

 A resolução CONAMA 237/1997 traz as definições de licenciamento 

ambiental e de licença ambiental.  

Essa resolução define licenciamento ambiental como 

 Um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, 
sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental 
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso (Artigo 1º Conama 237/1997). 

Tal resolução define licença ambiental como  

Um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, 
estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental 
que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou 
jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou 
atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva 
ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, 
possam causar degradação ambiental. (Artigo 1º Conama 237/1997). 

 

O licenciamento ambiental no Brasil pode ser conduzido em três níveis 

federal, estadual e municipal. Instrução Normativa do IBAMA nº 184, de 17 de 

julho de 2008, estabelece os procedimentos para o licenciamento ambiental 

federal. A resolução CONAMA 237/1997, estabelece a realização do processo 

de licenciamento ambiental em três etapas, com concessão das seguintes 

licenças; LP: licença previa; LI: licença de instalação; LO:  licença de operação. 

Licença Prévia é concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 

atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. 
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Licença de Instalação autoriza a instalação do empreendimento ou 

atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e 

projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, da qual constituem motivo determinante. 

Licença de Operação autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das 

licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes 

determinados para a operação. 

2.3.1 Resoluções do CONAMA referentes ao licenciamento ambiental 

atividade de mineração 

Na tabela 1 estão descritas as principais resoluções CONAMA, que dispõe 

sobre assuntos referentes ao licenciamento ambiental de uma mineradora. 

 

Tabela 1: lista das principais resoluções CONAMA referentes ao licenciamento ambiental de uma 

atividade de mineração 

Resolução CONAMA Assunto 

n° 88.351/1983 
Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes 

gerais para a avaliação de impacto ambiental 

nº 06/1986. 
Dispõe sobre a aprovação de modelos para 

publicação de pedidos de licenciamento 

nº 09/1987 

Dispõe sobre a realização de Audiências 

Públicas no processo de licenciamento 

ambiental 

nº 09/1990. 

Dispõe sobre normas específicas para o 

licenciamento ambiental de extração mineral, 

classes I, III a IX. 

 

nº 237/1997 

Altera a Resolução no 1/86 (revoga os art. 3° e 

7°). Dispõe sobre a revisão e complementação 

dos procedimentos e critérios utilizados para o 

licenciamento ambiental 

nº 281/2001 

Dispõe sobre modelos de publicação de 

pedidos de licenciamento. 
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nº 382/ 2006 
Dispões sobre os limites máximos de emissão 

de poluentes atmosféricos para fontes fixas 

nº 420/ 2009 

Dispõe sobre critérios e valores orientadores 

de qualidade do solo quanto à presença de 

substâncias químicas e estabelece diretrizes 

para o gerenciamento ambiental de áreas 

contaminadas por essas substâncias em 

decorrência de atividades antrópicas. 

nº 357/ 2005 

dispõe sobre a classificação e diretrizes 

ambientais para o enquadramento dos corpos 

de água superficiais, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de 

efluentes 

nº 430/ 2011 

Dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, complementa e altera 

a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005 

nº396/ 2008 

Dispõe sobre a classificação e diretrizes 

ambientais para o enquadramento das águas 

subterrâneas e dá outras providências. 

nº 303/ 2002 
Dispõe sobre parâmetros, definições e limites 

de Áreas de Preservação Permanente. 

nº 371/ 2006 

Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais 

para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação 

e controle de gastos de recursos advindos de 

compensação ambiental 

nº 428/ 2010 

Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental, 

sobre a autorização do órgão responsável pela 

administração da Unidade de Conservação 

nº 369/ 2006 

Dispõe sobre os casos excepcionais, de 

utilidade pública, interesse social ou baixo 

impacto ambiental, que possibilitam a 

intervenção ou supressão de vegetação em 

Área de Preservação Permanente - APP, para 

a implantação de obras, planos, atividades ou 

projetos de utilidade pública ou interesse 

social, ou para a realização de ações 

consideradas eventuais e de baixo impacto 

ambiental. 
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2.4 Atividade de mineração  

Minerar é uma das atividades mais antigas praticadas pelo homem como 

fonte de sobrevivência e produção de bens sociais e industriais (KOPEZINSKI, 

2000). Gehlen (2008) caracteriza mineração como sendo a ação de descobrir, 

avaliar e extrair as substâncias minerais úteis existentes no interior ou na 

superfície do solo.  

A mineração é uma das mais importantes atividades econômicas do Brasil 

(BARRETO, 2001). O país detém um enorme patrimônio mineral, sendo um dos 

maiores produtores e exportadores de minérios do mundo, sendo responsável 

por quase 5% do PIB nacional, e gerando inúmeros empregos diretos e indiretos 

(IBRAM, 2017). Assim a mineração contribui para desenvolvimento econômico 

e a melhoria da qualidade de vida das presentes e futuras gerações, desde que 

seja operada com responsabilidade social e, principalmente ambiental, seguindo 

sempre os preceitos de desenvolvimento sustentável (FARIAS, 2002).  

Embora a mineração gera crescimento econômico para o país é inegável 

que dela decorreram impactos sociais, econômicos e ambientais negativos 

(BARRETO, 2001). Segundo Bitar (1997), as principais alterações ambientais 

causadas pela mineração podem ser resumidas em: supressão de áreas de 

vegetação, reconfiguração de superfícies topográficas, impacto visual, 

aceleração de processos erosivos, aumento da turbidez e assoreamento de 

corpos d’água, emissão de gases e partículas no ar, ruídos, além da propagação 

de vibrações no solo.  

A mudança da paisagem é um impacto inevitável na mineração e esse 

não se restringe a áreas naturais. Quando as minas se encontram próximas às 

áreas urbanas, a modificação pode ocorrer no ambiente antropizado. Como no 

caso de Congonhas, a Vila Operária de Casa de Pedra, construída pela 

Companhia Siderúrgica Nacional nos anos 1950, foi desmobilizada 30 anos mais 

tarde para permitir ampliação da mina, a vila contava com quase trezentas casas, 

cinema, praça de esportes, grupo escolar, igreja, hospital e uma população de 

quase 3 mil pessoas (RODRIGUES, 2011 apud MILANEZ, 2017). 

Os efeitos ambientais negativos da extração mineral estão associados às 

diversas fases de exploração dos bens minerais, desde a lavra até o transporte 
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e beneficiamento do minério, podendo estender-se após o fechamento da mina 

ou o encerramento das atividades (Araújo, 2014). Quando não são realizados 

planos de recuperação, os impactos negativos da mineração, se transformam 

num passivo ambiental, no Brasil esse cenário é comum (PAIVA, 2006). Araújo 

(2014) cita casos de passivos ambientais, da atividade de mineração, nos 

municípios de Serra do Navio (AP), Boquira (BA), Santo Amaro (BA), Caldas 

(MG) e Poços de Caldas (MG), onde os impactos ambientais se prolongam até 

hoje. Esses casos refletem a importância da etapa do plano de gestão do EIA, 

onde deverão ser elaborados os planos de recuperação. Na avaliação de 

impactos ambientais da mineração é comum organizar os impactos conforme o 

meio afetado (físico, químico, antrópico). A maior parte dos efeitos da mineração 

atinge primeiramente o meio físico, e os impactos dos meios biótico e antrópico 

são muitas vezes consequências dos primeiros (DIAS, 2001).  

Como descrito anteriormente a atividade de mineração gera muitos 

impactos ambientais muitos que não são possíveis evitar. Porém um fator que 

pode agravar a quantidade e magnitude dos impactos é a característica do local 

pretendido a minerar. Esse aspecto ganha importância uma vez que grande 

parte das minerações se localiza em áreas praticamente virgens em termos de 

ocupação física pelo homem, tornando o impacto visual mais perceptivo e 

podendo trazer à urbanização futura dessa área, com todas as suas 

consequências ambientais (BARRETO, 2001). 

Para entender como as características do ambiente interferem no impacto 

ambiental da atividade de mineração é necessário conhecer os conceitos de 

vulnerabilidade natural e ambiental.  

 A vulnerabilidade natural é caracterizada como maior ou menor estágio 

de estabilidade/instabilidade dos elementos físicos e bióticos, frente à 

intensidade, dinâmica e magnitude da ação dos processos morfogênicos, 

pedogenéticos e de fitos sucessão, atuantes em cada unidade eco dinâmica 

(GRIGIO, 2003). 

Vulnerabilidade Ambiental segundo Tagliani (2003), significa a maior ou 

menor susceptibilidade de um ambiente a um impacto potencial provocado por 

um uso antrópico qualquer. O ambiente em que vivemos é formado de sistemas, 

que podem ser descritos como um conjunto de elementos que mantêm relações 
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entre si. Assim, o solo, os recursos hídricos, a vegetação, os campos agrícolas 

são elementos estruturais do meio que se relacionam por meio de fluxos e ciclos. 

Quando provocamos uma perturbação no equilíbrio desses sistemas, as reações 

do meio podem ser bastante diferentes considerando as características locais 

naturais e da ocupação humana. Relacionados com isso estão a persistência e 

a resiliência. A persistência corresponde à medida do quanto um sistema, 

quando perturbado, se afasta do seu equilíbrio ou estabilidade sem mudar 

essencialmente seu estado. A resiliência representa a capacidade de um 

sistema retornar a seu estado de equilíbrio, após sofrer um distúrbio (SANTOS, 

2007).  

O prognóstico dos impactos realizado no EIA, geralmente estabelece 

delimitações geográficas para os impactos em área de influência direta e área 

de influência indireta. Porém há casos, como a conhecida tragédia de Mariana, 

onde diferentemente do que estipulava o EIA-Rima, o impacto do rompimento de 

Fundão não se restringiu às áreas de influência pré-estabelecidas tecnicamente, 

eram área das barragens da empresa e o povoado de Bento Rodrigues. Porém 

a lama produziu destruição socioambiental por 663 km nos rios Gualaxo do 

Norte, Carmo e Doce até chegar na foz do último, onde adentrou 80 km2 no mar 

(WANDERLEY, 2016). 

Sendo indissociável a ação humana da geração de impactos, o processo 

do AIA é uma alternativa à mitigação desses, porém muitas vezes o AIA não é 

eficiente, devido a falhas no processo de licenciamento. Faria (2011) citou 

algumas: deficiências nos processos de comunicação com a sociedade; a baixa 

capacitação técnica para analisar, com a requerida qualidade, as informações 

prestadas nos relatórios preparados pelos empreendedores requerentes de 

licenças; a visão cartorial do processo de licenciamento. Em relação ao EIA Faria 

(2011) e Sanchés (2013) listam as seguintes deficiências: falta de conhecimento 

científico da equipe executora; dificuldades de delimitação da área de influência 

dos impactos ambientais; proposição de medidas mitigadoras incoerentes com 

os resultados da análise dos impactos; falta de apresentação de programa de 

acompanhamento e monitoramento. 
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3 Metodologia 

3.1 Objeto de estudo  

 O objeto desse trabalho foi o estudo do processo de licenciamento 

ambiental bem como sua documentação referente ao empreendimento de 

mineração denominado Projeto Retiro. O projeto será implantado pela Rio 

Grande Mineração S.A. (RGM), no qual pretende-se desenvolver atividades de 

lavra a céu aberto e beneficiamento de minerais pesados, como ilmenita, rutilo, 

zirconita e possivelmente titano – magnetita, ao longo de uma vida útil estimada 

de 21 anos de operação. O projeto contará com implantação e operação de duas 

frentes de lavra, cada uma delas com equipamentos de dragagem e 

concentração primária de minério, Planta de Concentração Primária (PCP), e 

uma Unidade de Beneficiamento (UB), que abrigará uma Planta de Separação 

Mineral (PSM), onde será processado e armazenado o produto final (EIA, RGM, 

2014). 

3.2 Área do estudo 

A área de estudo é o local onde se pretende implantar a atividade de 

mineração que se localiza na planície costeira do estado do Rio Grande do Sul, 

Brasil, no município de São José do Norte.  Na figura 5 pode-se observar a 

localização da área de estudo dentro do estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  
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Figura 5: Localização da área de estudo no Rio Grande do sul. Fonte (EIA, RGM,2014) 

 

O município de São José de Norte possui área total de 1118,104 km² 

(IBGE, 2016). É banhado pelo Oceano Atlântico na costa leste e sudeste, pela 

Lagoa dos Patos na costa oeste, noroeste e norte, e ao sudeste pelo estuário da 

Laguna dos Patos.  Pela Lagoa dos Patos é feito o transporte por balsa até o 

município de Rio Grande. Na figura 6, pode-se observar as delimitações do 

município de São José do Norte e assim como da área de estudo, em processo 

de licenciamento.  
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Figura 6: Delimitação regional da área de estudo Fonte (EIA, RGM,2014) 

 

3.3 Documentos analisados 

O processo de licenciamento ambiental está procedendo pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), com 

número de processo nº 02001.004046/2011-84. Dentre os documentos que o 

compõem está o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Projeto Retiro, assim 

denominado, disponível no site do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) no seguinte link: 

http://licenciamento.ibama.gov.br/Mineracao/Projeto%20Retiro/. 

O EIA foi estruturado conforme o Termo de Referência (TR), denominado 

“Minuta de termo de referência para a elaboração de estudo de impacto 

ambiental e relatório de impacto ambiental’’, este foi elaborado pela equipe 

técnica do IBAMA, órgão licenciador, e enviada à empresa requerente da licença   
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em 01/11/2011. O TR está disponível no seguinte link: 

https://servicos.ibama.gov.br/licenciamento/consulta_empreendimentos.php, 

sendo que o acesso se dá com o número  do processo de licenciamento.  

O Termo de Referência foi apresentado em 21 páginas e aborda os 

seguintes itens, apresentados na tabela 2, que serão obrigatórios de serem 

apresentados no EIA. 

Tabela 2:  Itens do Termo de Referência do Projeto Retiro 

 Item  

1. Identificação do empreendedor e da empresa consultora        

2. Dados do empreendimento 

3. Alternativas tecnológicas e locacionais 

4. Descrição do empreendimento 

5. Inserção regional 

6. Valor de investimento do empreendimento 

7. Cronograma 

8. Áreas de influência do empreendimento 

9. Diagnóstico ambiental 

10. Meio biótico 

11. Meio socioeconômico 

12. Análise integrada do diagnóstico 

13. Identificação e avaliação dos impactos ambientais 

14. Medidas mitigadoras e programas de controle e monitoramento ambiental 

15. Prognóstico com avaliação dos impactos ambientais 

16. Compensação ambiental 

17. Relatório de Impacto Ambiental- Rima 

18. Bibliografia 

19. Glossário 

Fonte: IBAMA, termo de referência, 2011. 

O EIA é elaborado em capítulos, a tabela 3 apresenta a distribuição 

desses capítulos.  
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Tabela 3: Capítulos do EIA do Projeto Retiro 

Capitulo 

1. Informações Gerais 

2. Objeto do licenciamento 

3. Objetivos e justificativas 

4.Inserção regional 

5. Descrição do empreendimento 

6. Diagnóstico ambiental 

7. Identificação e avaliação de impactos 

8. Programas ambientais 

9. Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD 

10. Plano de fechamento 

11. Prognóstico ambiental 

Referências bibliográficas 

Glossário 

Fonte: EIA, RGM,2014 

3.3.1 Diagnóstico ambiental  

Considerando a importância do diagnóstico ambiental para as próximas 

etapas da Avaliação dos Impactos Ambientais (AIA). Um dos principais objetivos 

desse trabalho foi avaliar o diagnóstico ambiental apresentado no EIA, quanto a 

sua qualidade e coerência com os itens solicitados no TR. Os critérios para 

análise foi realizar uma verificação de atendimento dos termos de referência, 

comparando o item 9 da tabela 2, Diagnóstico Ambiental do TR, com o capítulo 

6 da tabela 3, Diagnóstico Ambiental do EIA. Ainda, para checar se as 

informações apresentadas no diagnóstico ambiental do EIA foram 

suficientemente adequadas, aprofundadas e bem apresentadas, buscou-se 

respaldo em bibliografias. 

3.3.2 Impactos ambientais  

A análise dos impactos descritos no capítulo 7 do EIA foi realizada por 

meio de consultas a dados bibliográficos de empreendimentos com as mesmas 

características para checar se todos os impactos possíveis foram apresentados.   



37 
 

 

4. Resultados e Discussão  

4.1 Diagnóstico Ambiental 

A solicitação de abertura do processo de licenciamento ocorreu no dia 

19/07/2011, em que à atividade de mineração, é exigida a elaboração EIA/ RIMA. 

A empresa Rio Grande Mineração (RGM), proponente do projeto, por meio de 

contratação de consultorias ambientais elaborou o EIA/ RIMA.  

A licença prévia foi expedida pelo IBAMA no dia 14 de junho de 2017, 

considerando as seguintes estruturas: duas áreas de lavra, unidade de 

beneficiamento, acessos internos, edificações da administração, central de 

treinamento e viveiro de mudas.  

 A primeira versão do EIA foi entregue em 19/12/2013 e foi devolvida para 

readequações após a emissão do parecer 38/2014 Comoc /Ibama. A segunda 

versão do EIA foi entregue em 30 de abril de 2014. As solicitações feitas pelo 

órgão ambiental para readequação do EIA, estão descritas na Tabela 4, bem 

com a descrição das referidas adequações que foram satisfatórias segundo o 

parecer técnico do Ibama. 

 

Tabela 4: Verificação do cumprimento das readequações solicitadas no parecer técnico  

Solicitação Adequação 

Conforme consta no referido item, os integrantes 
da equipe técnica devem possuir Cadastro Técnico 
Federal (IBAMA), entretanto constatou-se que 
alguns membros da equipe não apresentaram este 
cadastro. 

Foram apresentados os CTFs e assinaturas dos 
membros das equipes 

Foi detectada a ausência de diagrama de blocos e 
fluxograma de utilização dos insumos, enfatizando 
a geração de subprodutos e resíduos; a indicação 
do volume de óleos e combustíveis utilizados; e as 
estimativas de vazões máximas, médias e mínimas 
para os diferentes usos da água 

Foram apresentadas a utilização dos insumos, os 
volumes de óleos e combustíveis utilizados e as 
estimativas de vazões para os diferentes usos da 
água (capítulo 5, volume I) 

Ausência de estimativa de geração dos resíduos 
sólidos para as fases de implantação e 
fechamento; 
Ausência da caracterização quantitativa de ruídos 
e vibrações para as fases de implantação e 
fechamento. 

Foram apresentadas as estimativas de geração de 
resíduos sólidos, caracterização quantitativa de 
ruídos e vibrações (páginas 31 e 32, capítulo 5, 
volume I) 

Mapa geomorfológico de São José do Norte 
(Modificado de RADAMBRASIL, 1986) de difícil 
visualização, prejudicando seu entendimento; 
Mapa do sistema de drenagem do local – de difícil 

Mapa do sistema de drenagem local foi 
apresentado (página 170, capítulo 6, volume II); 
classificação biológica dos corpos d'água; dados 
de vazão das nascentes e pontos de assoreamento 
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visualização; Ausência da classificação biológica 
dos corpos d'água presentes nas áreas de 
influência, nos termos das Resoluções CONAMA 
357/05 e 430/11; 
Ausência dos dados de vazão das nascentes 
situadas dentro da área de influência direta do 
empreendimento; 
Ausência da identificação dos pontos de 
assoreamento nas áreas de influência; Mapa 
hidrogeológico (CPMR, 2005) – sem legenda; 
Detalhe da posição onde é observada a atenuação 
do sinal na seção – de difícil compreensão. 
 

foram apresentados (páginas 203 e 213, capítulo 
6, volume II); mapa hidrogeológico foi apresentado 
(página 216, capítulo 6) 

Ausência do mapa de habitats e indicação de seus 
tamanhos percentuais e absolutos; 

Mapas de habitats foram apresentados (capítulos 
6, volume III e anexos do volume III) 

Mapa com as localidades do Município de São 
José do Norte – difícil visualização; Município do 
Rio Grande, com mancha urbana vetorizada em 
preto, difícil visualização. 
 

Mapas do meio sócio econômicos apresentados 
(anexos do volume IV) 

Ausência da síntese conclusiva dos impactos 
relevantes a serem ocasionados nas fases de 
implantação e operação. 

Síntese da avaliação de impactos foi apresentada 
(pagina 58, capítulo 7, volume IV) 

Especificar no cronograma qual marco 
corresponde ao ano zero; Ausência da 
identificação e quantificação das espécies vegetais 
usadas na recomposição da paisagem; Ausência 
de expectativa da paisagem final da área de 
influência direta do projeto. 
 

Marco zero do cronograma foi especificado e 
PRAD apresentou justificativas técnicas (capítulos 
8 e 9, volume IV) 

No RIMA a caracterização da qualidade ambiental 
futura da área de influência, comparando as 
diferentes situações de adoção do projeto e de 
suas alternativas, bem como a hipótese de sua não 
realização; 
A descrição do efeito esperado das medidas 
mitigadoras previstas em relação aos impactos 
negativos, mencionando aqueles que não puderam 
ser evitados e o grau de alteração esperado; 
Linguagem inadequada para o público; 
Figuras de difícil visualização e entendimento, 
algumas vezes sem contextualização. 
 

Rima foi readequado de acordo com as 
solicitações 

Fonte: Adaptado, IBAMA, 2014  

O diagnóstico ambiental irá levantar informações da Área Diretamente 

Afetada (ADA), e da Área de Influência Direta (AID) e ainda quando for 

considerado necessário da Área de Influência Indireta (AII). O anexo A, 

apresenta o mapa delimitando as AID e ADA.  

4.1.1 Diagnóstico meio físico  

O diagnóstico do meio físico, deve trazer informações das características 

atuais levantadas sobre o ambiente físico, água, solo, atmosfera, das áreas de 

influência. Por solicitação do Ibama nesse projeto as características deverão ser 
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apresentadas por um mosaico orto-retificado, carta topográfica e mapa de 

caracterização dos corpos de água. Foi analisado o cumprimento e coerência 

das solicitações do termo de referência com os resultados apresentados no EIA. 

Neste item são apresentadas algumas deficiências encontradas sobre o 

diagnóstico do meio físico. A Tabela 5 apresenta as exigências descritas no 

termo de referência, sobre os levantamentos das informações do meio físico da 

área de influência que deverão constar no EIA.  

Tabela 5: Informações solicitadas, no Termo de Referência, sobre o meio físico da área de 
influência do projeto. 

Sobre Solicitação  

  

Clima e Meteorologia 

Descrição do padrão climático local e regional 
com classificação climática da região, 
observados os parâmetros meteorológicos, tais 
como: temperatura, evaporação, insolação, 
direção predominante e velocidade média dos 
ventos, regimes de chuvas, 

Qualidade do Ar Caracterizar a qualidade do ar nas áreas de 
influência. 

Geologia e Geomorfologia 

Descrição da Geologia e Geomorfologia da área 
de influência direta; elaboração de mapas e 
perfis geológicos, geomorfológicos; descrever 
as formas de relevo dominantes e suas  
características dinâmicas; caracterização de 
declividade; análise litoestrutural e geotécnica 
das áreas de cava;  apresentar estudo sobre a 
migração de dunas e transporte de areia na área 
de estudo e a dinâmica destes com o ambiente 
em que se inserem; descrever e mapear as 
áreas mais propensas ao desenvolvimento de 
processos erosivos; caracterizar a 
hidrodinâmica costeira, incluindo a descrição 
dos processos de transporte litorâneo de 
sedimentos, determinando o sentido 
preferencial deste transporte e estimando os 
volumes de sedimentos transportados. 

Pedologia 

Descrição da pedologia local - formação e tipos 
de solo; descrição de perfis-tipo representativos 
dos diferentes horizontes dos solos da área de 
estudo. 

Hidrologia 

Descrição da fisiografia da bacia hidrográfica 
local; caracterização do sistema hidrográfico e 
regime hidrológico; caracterização da 
pluviosidade e a evapotranspiração da área de 
influência; apresentação do balanço hídrico da 
área de influência.  

Qualidade dos corpos d’água 

Identificar e mapear os corpos d’água, 
classificando-os segundo parâmetros físicos, 
químicos e biológicos, nos termos das 
Resoluções CONAMA 357/05; classificação 
hidroquímica das águas superficiais; 
mapeamento das nascentes e vazão das 
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mesmas na área de influência direta do 
empreendimento; identificação de pontos de 
assoreamento nas áreas de influência; 
apresentar estudo de capacidade de suporte de 
carga do corpo de água receptor dos efluentes 
conforme as Resoluções CONAMA 357/05 e 
430/11; Informar as substâncias, entre aquelas 
previstas na Resolução CONAMA 357/05 para 
padrões de qualidade de água, que poderão 
estar contidas no efluente lançado; informar  as 
substâncias presentes no efluente lançado, não 
contempladas nas Resoluções 357/05 e 430/11, 
porém de conhecimento do empreendedor; 
identificação das fontes poluidoras com a 
identificação de áreas críticas. 

Usos das águas superficiais e/ou subterrâneas 

Caracterizar os principais usos na área de 
influência direta do projeto, suas demandas 
atuais e futuras em termos quantitativos e 
qualitativos; descrever as formas de utilização 
dos recursos hídricos pela população local 

Hidrogeologia 

Caracterizar o sistema de aquíferos da área de 
influência direta; levantamento de poços de 
bombeamento registrados; determinação, em 
cartas hidrogeológicas, das áreas de recarga, 
circulação e descarga dos aquíferos existentes; 
elaborar mapas das característica 
hidrogeológica; estabelecer modelo 
hidrogeológico representativo da dinâmica da 
água subterrânea da área de influência direta do 
empreendimento; a partir dos modelos 
hidrogeológicos estabelecer cenários presente e 
futuro da dinâmica hídrica subterrânea, 
considerando as demandas de uso da água 
subterrânea para o empreendimento e demais 
usos na área de influência direta. 

Fonte: Adaptado, IBAMA, 2011. 

Sobre o diagnóstico da qualidade do ar nas áreas de influência foram 

realizados os seguintes estudos: no município de Rio Grande o levantamento 

das informações foi pelas quatro redes de monitoramento manual instaladas pela 

FEPAM. Como em São José do Norte a FEPAM não realiza monitoramento da 

qualidade do ar, neste as condições atuais das concentrações de Material 

Particulado em Suspensão (PTS), foram realizados em dois locais os quais 

foram instalados mostradores de grandes volumes (Hi-Vol). Porém, como 

somente dois pontos de amostragem foram considerados, dificultando a 

representatividade da caracterização da qualidade do ar uma vez que o projeto 

pretende minerar aproximadamente um faixa com extensão de 30 (trinta) km. 

Sendo assim, o diagnóstico da qualidade do ar não comtempla toda a área de 

influência do projeto. Segundo Neto (2012) como as partículas geradas pela 
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extração mineral são geralmente muito finas, estas podem ser carregadas a 

longas distâncias, principalmente pela ação dos ventos.  

O diagnóstico da geologia e geomorfologia apresenta que a área do 

Projeto pertence ao contexto geológico da Planície Costeira do Rio Grande do 

Sul. 

Sobre a geomorfologia foi diagnosticado a presença de dunas ativas 

litorâneas (faixa contínua diretamente em contato com a praia) e também dunas 

ativas interiores (faixa mais interiorizada e geralmente separada da praia por 

áreas de deflação eólica de largura variável). Esses dois sistemas englobam a 

área de influência direta (área de lavra) e também a área de influência indireta.  

Analisando o diagnóstico apresentado no EIA sobre sistemas de dunas, 

foram apresentados os principais sistemas de dunas, e informações de como 

esses se formam. Porém o diagnóstico apresentou informações negativas 

relativas ao sistema de dunas como as descritas a seguir: 

Migração das dunas causa grande preocupação e transtornos tanto às 
autoridades como à população em geral, colocando em risco 
permanente quem vive em suas proximidades. Relatos com dunas 
migrando sobre centros urbanos com registro de fatalidades já foram 
registrados em vários locais do Rio Grande do Sul (EIA, RGM, 2014). 

Após fazer essas afirmativas o EIA ainda descreve que grande parte 

destas dunas ativas interiores estão localizadas nas áreas diretamente afetadas 

e provavelmente, as concentrações de minerais pesados, a serem explorados 

estão abaixo das dunas. 

 Analisando a forma que o sistema de dunas foi descrito no diagnóstico, 

parece que a intenção do EIA é deixar implícito que as dunas são um problema 

social, e não representam qualquer benefício para a comunidade. Inferindo que 

a implantação da mineradora seria benéfica quanto a frear a movimentação das 

dunas junto as construções antrópicas. Mas é sabido que qualquer modificação 

antrópica que interfere no sistema de dunas pode causar o desequilíbrio no seu 

funcionamento e a recuperação do novo estado de equilíbrio pode produzir 

resultados indesejáveis, de difícil controle, conforme apontado por Giannini et al. 

(2005). Além disso as dunas são sistemas que se formam naturalmente, e 

possuem diversos benefícios. As dunas costeiras protegem as  áreas 

adjacentes, campos, banhados, marismas, cursos d’água e zonas urbanas, 
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contra os efeitos de marés altas, ventos e invasão de areia inconsolidada; 

garantem a estabilidade em longo prazo da frente da praia e exercem uma 

barreira contra a penetração de água salgada no nível freático, mediante a 

pressão de água doce que armazenam; apresentam importância cultural, 

paisagística, e ecológica, além de situarem-se em área de patrimônio público da 

união, onde devem ser desenvolvidos esforços de preservação (ALMEIDA e 

SUGUIO, 2012). 

Sendo assim parece que o diagnóstico ambiental sobre a geologia tentou 

encobrir a importância da função dos sistemas de dunas presentes nas áreas de 

influência do empreendimento de mineração.  

O item hidrologia traz as características do sistema hidrográfico que faz 

parte região hidrográfica do Atlântico Sul e Sub-bacia 87, o EIA descreve que se 

encontram muitos rios intermitentes que escoam a vazão excedente em épocas 

de cheias do interior para a Laguna ou para o oceano. Uma característica da 

região é a presença de sangradouros, que são canais naturais de escoamento 

das águas acumuladas na região pós-dunas frontais. 

O EIA descreve os principais usos dos recursos hídricos da região, que 

são: abastecimento humano, criação animal, irrigação e indústria. Para essas 

atividades, foi apresentada projeção da demanda de recursos   hídricos 

superficiais e subterrâneos em 2038.   

O EIA faz a seguinte afirmação sobre as possíveis interferências nas 

atividades descritas acima com a implantação do empreendimento: 

A ocupação de espaço evidentemente interferirá na situação atual dos 
fluxos de escoamento superficiais, pois infraestruturas, mesmo 
efêmeras, deverão ser implantadas para manejo e drenagem de 
excessos pluviais ou mesmo para desvio de canais de irrigação e 
drenagem em suas funções agrícolas. Entretanto, como os impactos 
não se darão em toda área prevista para ser minerada durante os 25 
anos de lavra, medidas de recuperação ambiental e de mitigação 
poderão ser facilmente implantadas e mantidas durante esse tempo 
(EIA, RGM, 2014). 

Ainda nesse sentido, o EIA prevê quanto a escavação da lavra irá avançar 

a cada ano e a área que será exigida para tal. O EIA indica que o plano de 

recuperação, que será feito simultaneamente como o avanço da lavra, será 

suficiente para minimizar os impactos sobre os recursos hídricos. Por fim o EIA 
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traz a seguinte afirmação “como a área de impacto direto da escavação, a cada 

momento, será bem reduzida, a supressão provisória desses armazenamentos 

não terá impacto significativo. ” 

O parecer técnico do Ibama declarou as informações apresentadas como 

satisfatórias. Porém analisando as afirmações do EIA, de que o impacto sobre o 

regime hídrico não seria significativo, verificou-se que faltam informações para 

comprovar tal afirmação, uma vez que não foram previstas as modificações nos 

recursos hídricos, pelas escavações mesmo que essas sejam momentâneas e 

em área reduzida como descrito no EIA. 

O EIA deveria ter buscado mais explicações sobre a complexidade e a 

dinâmica hídrica da planície costeira, para assim poder prever as possíveis 

modificações na disponibilidade de água das atividades descritas.  O EIA afirma 

que as medidas de recuperação ambiental e mitigação serão eficientes para os 

impactos sobre os recursos hídricos, analisando essas mediadas elas se 

mostraram coerentes, o parecer técnico do Ibama também as classificou como 

satisfatórias.  

 Ainda no diagnóstico sobre os recursos hídricos o EIA afirma que os 

impactos ambientais serão insignificantes uma vez que o projeto abrange uma 

área muito pequena em relação ao tamanho da bacia em que está situado. 

Há um equívoco nessa afirmativa por parte do EIA. Como se sabe, o 

conceito de impacto ambiental significativo está relacionado com dois fatores: as 

pressões impostas ao meio pela ação ou projeto, bem com a vulnerabilidade do 

meio (SANCHÉS, 2013).  Então, fazendo essa afirmativa o estudo ignorou o fator 

vulnerabilidade do meio. Em seu estudo, Tagliani (2002) caracterizou os 

ecossistemas costeiros como vulneráveis, pela dinâmica dos processos naturais, 

ventos, marés, circulação lagunar e estuarina, transporte de sedimentos, 

nutrientes, alagamentos e assoreamento.   

Além disso, o objetivo do diagnóstico ambiental é levantar as 

características do ambiente no presente, onde essas informações serão 

utilizadas nas etapas seguintes do EIA (SANCHÉS, 2013). As informações 

levantadas no diagnóstico serão à base para obter os resultados, nas próximas 

etapas do EIA: identificação, previsão e avaliação de impactos onde indicado o 
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possível impacto, sua consequência para o meio, e sua classificação de 

importância.   O fato do EIA declarar que o impacto será insignificante na fase 

do diagnóstico ambiental deixa implícito que não serão mais necessários 

levantamentos sobre a dinâmica hidrológica da bacia, já que não haveria 

impactos significativos. 

Sobre o diagnóstico dos estudos hidrológicos, para os cálculos hidráulicos 

do aquífero freático estudado, foram utilizados os testes realizados nas Unidades 

de Bombeamento denominadas (UB 01, UB 02 e UB 03). No entorno de cada 

UB foram dispostos 10 poços de monitoramento denominados (UB-01/PZ E1, 

UB01/PZ E2, ...), outros 23 poços de monitoramento foram distribuídos na área 

de maneira a abranger as Área Diretamente Afetada (ADA) e Área Influência 

Direta (AID).  

 A descrição do perfil de bombeamento dos poços deixou a desejar sendo 

que poderia ser mais detalhada. Nas três UBs são descritas areias cinzas ou 

areias esverdeadas, sem, contudo, determinar as causas da sua coloração. A 

coloração da areia pode indicar a presença de argila. O que poderia indicar um 

aquífero confinado ou heterogêneo.  

Para determinação dos parâmetros hidráulicos o EIA considerou os 

aquíferos como homogêneos e anisotrópico, porém as análises dos próprios 

dados gerados no estudo mostram que os aquíferos não são homogêneos. 

Payne et al. (2008) classifica como homogêneo os aquíferos cujas propriedades 

(condutividade hidráulica) não dependem da posição dentro da formação 

geológica e de heterogêneo os aquíferos cujas propriedades dependem da 

posição dentro da formação geológica. O caráter anisotrópico dos aquíferos 

heterogêneos pode ser determinado nos casos em que piezômetros próximos 

ao poço de bombeamento apresentam rebaixamentos menores que nos poços 

mais afastados. 

Considerar anisotropia e homogeneidade no sistema facilita a modelagem 

pois é possível resolver a equações de fluxo de forma analítica. Porém, a 

equação diferencial parcial tridimensional, aplicada a um modelo matemático, 

considerando-se um meio heterogêneo, anisotrópico e em estado, permite maior 
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amplitude de cenários a serem simulados e maior versatilidade na representação 

do sistema real (BONGANHA et al., 2007). 

O fato do EIA apresentar os resultados utilizando o método mais 

simplificado e fácil, deixa implícito que o objetivo foi somente a apresentação de 

resultados para cumprimento do termo de referência, não levando em conta a 

qualidade e complexidade dos estudos. Weiss (1989) criticou os EIAs, pois, 

segundo ele, a sua elaboração tem sido feita para atender aos itens do termo de 

referência e não para apresentar informações e análises relevantes que 

permitam estudos mais profundos sobre os impactos previstos.  

 4.1.2 Diagnóstico meio biótico  

O diagnóstico do meio biótico deve trazer a caracterização da flora e da 

fauna das áreas de influência direta e indireta do empreendimento, com 

descrição dos tipos de habitats encontrados. As informações para o diagnóstico 

biótico foram, colhidas em campo, levantamento primário e por consulta 

bibliográfica sobre área de estudo levantamento secundário.  A tabela 6 

apresenta as exigências descritas no termo de referência, sobre os 

levantamentos das informações do meio biótico da área de influência direta e 

indireta do empreendimento que deverão constar no EIA. 

Tabela 6: informações solicitadas, no termo de referência, sobre o meio biótico da área de 
influência do projeto. 

Sobre Solicitação  

Ecossistemas 
Terrestres 

Identificar e mapear as fitofisionomias presentes e estabelecer o 
estado de conservação e fauna associada; realizar levantamento 
florístico e fitofisionômico contendo classificação taxonômica, nome 
científico e vulgar, família, estrato de ocorrência e estágio 
reprodutivo; identificar os diferentes estratos vegetais ocorrentes, 
destacando as espécies vegetais e endêmicas, raras, ameaçadas 
de extinção, e de valor econômico e de interesse científico e 
ecológico, principalmente àquelas com aptidão para recuperação 
das áreas degradadas pós-lavra; realizar o levantamento de 
riqueza e abundância de espécies das áreas de influência, 
apresentando listagem das espécies encontradas, destacando o 
tipo de registro, as ameaçadas de extinção, endêmicas, raras, de 
maior interesse econômico, migratórias; apresentar mapas com as  
características levantadas. 

Ecossistemas 
Aquáticos 

Mapeamento, classificação e caracterização dos ecossistemas 
lóticos e lênticos onde se inserem as áreas de influência; 
levantamento de espécies e determinação dos parâmetros bióticos 
das comunidades aquáticas, e da herpetofauna, avifauna e 
mastofauna associadas; destacar espécies de maior interesse 
econômico, as endêmicas e as ameaçadas de extinção, raras, de 
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interesse para saúde pública; mapear os pontos de amostragem 
das variáveis físicas, químicas e biológicas da água. 

Bioindicadores 
Após o diagnóstico da biota, deveram ser propostos bioindicadores 
para o controle de qualidade nos programas de monitoramento.  

Unidades de 
Conservação e Áreas 
de Preservação 
Permanente 

Identificar, caracterizar e mapear todas as Unidades de 
Conservação presentes na área de influência ou nas proximidades; 
abordar as possíveis modificações e interferências que poderão ser 
causadas pelo empreendimento nas UCs existentes 

Fonte: Adaptado, IBAMA, 2011. 

 

O diagnóstico da flora se mostrou satisfatório quanto à metodologia e 

apresentação das espécies presentes nas áreas de influência, dos seguintes 

meios: matas de restinga, campos litorâneos, comunidades sobre dunas 

costeiras, banhados e entorno de lagoas permanentes, arroios, bosque de pinus, 

espécies ameaçadas, espécies com aptidão para recuperação das áreas 

degradas pós lavra.   

O diagnóstico apresentou, como solicitado no termo de referência, a 

presença de espécies invasoras. Na área de influência há a presença de pinus, 

o qual foi implantado como cultura e, por ser uma espécie invasora e dominante, 

vem se instalando pelas áreas em questão, conforme afirmado no EIA.  Porém, 

analisando o diagnóstico não fica claro quais áreas e as proporções da incidência 

de pinus sobre as áreas nativas. Se o EIA tivesse elaborado um mapa com a 

dispersão da espécie, a visualização das áreas que foram contaminadas pela 

espécie invasora seria mais fácil.    

No diagnóstico da fauna, foi separado o estudo em biota aquática e biota 

terrestre, para facilitar o entendimento.  

Para diagnóstico da biota aquática de fitoplâncton, zooplâncton, bentos, 

carcinofauna e ictiofauna, foram realizadas quatro campanhas abrangendo as 

quatro estações do ano, com 19 pontos amostrais distribuídos nas ADA e AID.  

No anexo B é apresentado a distribuição dos pontos. 

Analisando a distribuição dos pontos de amostragem notamos que não há 

ponto de amostragem na parte sul da área de lavra, mais próxima ao centro 

urbano de SJN, sendo que nessa área conforme os diagnósticos físicos 

hidrológicos existem três cursos de água perenes e dois cursos de água 

intermitentes, bem com a existência de diversos sangradouros.  
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A amostragem de um ponto nessa área seria necessária, tanto pela 

proximidade do centro urbano, como pelo Canal de Rio Grande, considerando 

que os cursos de água são afluentes desse, e somente um ponto caracteriza os 

afluentes do Canal. A amostragem ampla é importante para identificar a possível 

presença das espécies aquáticas, endêmicas, ameaçadas de extinção, ou 

usadas como bioindicadores ambientais.   

O diagnóstico da fauna biótica de fitoplâncton apresentou 201 espécies 

de algas, sendo que 49,25% pertencem ao grupo das Bacillariophyceae, 28,35% 

ao grupo das Chlorophyceae, 12,43% ao grupo das Euglenophyceae, 7,96% ao 

grupo das Cianobactéria, 1,49% ao grupo das Crysophyceae e 0,49% ao grupo 

das Dinophyceae. A amostragem da região da Barra do Estreito, apresentou 

abundância de três espécies: Diploneis smithii e Diploneis interrupta, 

Merismopedia glauca. A espécie Diploneis interrupta foi a espécie que se 

destacou como indicadora na Barra do Estreito, por ser uma espécie tolerante 

às variações de salinidade. Nos ambientes de banhado as espécies 

Cryptomonas erosa e Cryptomonas phaseolus apresentaram maior ocorrência. 

Estas espécies estão adaptadas em ambientes sem correnteza e com muita 

disponibilidade de nutrientes, principalmente pela decomposição das macrófitas 

aquáticas. Para os arroios e lagoas, diferentes espécies do gênero 

Trachelomonas spp, foram abundantes e dominantes provavelmente em função 

da disponibilidade de nutrientes e da alta condutividade elétrica e do tipo de 

sedimento de fundo.   

Por possuírem características de adaptação, as espécies listadas acima 

são descritas como indicadoras ambientais, essas serão de extrema importância 

para a fase de monitoramento ambiental onde poderão ser observados os 

impactos reais caso o empreendimento seja instalado.  Os organismos 

fitoplânctons são utilizados como bioindicadores de qualidade de água porque 

respondem rapidamente as alterações ambientais e físico-químicas do ambiente 

aquático (LOBO et al. 2002).   

 Os estudos realizados pelo diagnóstico sobre zooplâncton, 

macroinvertebrados bentônicos e carcinofauna também se mostraram 

satisfatório. Observando os resultados do levantamento de espécies aquáticas 

pode se concluir que a área do empreendimento se encontra relativamente 
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íntegra e compatível com outras regiões costeiras da região sul do Brasil, com 

espécies cosmopolitas e indicadoras. A densidade, diversidade e riqueza das 

espécies são influenciadas pela época, estação do ano e pelo habitat, visto que 

a área do empreendimento possui grande diversidade de habitats.  Os 

ecossistemas mais complexos pela presença de espécies indicadoras de 

ambiente integro foram os banhados, lagoas e arroio. Esses ambientes deverão 

receber atenção especial na avaliação dos impactos e exemplares medidas de 

mitigação desses impactos caso o empreendimento seja licenciado estas 

medidas deverão estar vinculadas à mínima alteração da turbidez e à 

manutenção de vegetação aquática existente. Assim, sendo necessário o 

aumento da área a ser protegida em torno dos banhados e lagoas.  

Em relação ao diagnóstico da fauna terrestre dos anfíbios, o levantamento 

secundário, bibliográfico, apresenta na área do empreendimento, diversas 

espécies que possuem hábito fossorial, entre elas Chthonerpeton indistinctum e 

Ceratophrys ornata. Estas espécies não foram encontradas no levantamento 

primário, visto não terem sido realizadas buscas específicas em relação aos 

hábitos dessas espécies (escavações em ambientes úmidos com a utilização de 

pás), mesmo assim a presença dessas espécies foi apresentada como provável 

no EIA.  A espécie Chthonerpeton indistinctum está no Livro Vermelho da Fauna 

Ameaçada de Extinção no Rio Grande do Sul na categoria vulnerável. Outra 

espécie que não foi encontrada no levantamento em campo, mas a probabilidade 

de ocorrência é grande, é a Melanophryniscus dorsalis, espécie endêmica da 

planície litorânea dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e 

considerada ameaçada de extinção, na categoria “vulnerável, em níveis 

estadual, nacional e global”, de acordo com o EIA.  

As espécies descritas acima são de grande importância, para o EIA, tanto 

pelo grau de ameaça que elas sofrem como o endemismo e sensibilidade. Essas 

espécies não foram encontradas no levantamento primário, em campo, e, 

portanto, não há a localização das mesmas na área de influência. Considerando 

a importância dessas espécies o parecer técnico do Ibama, informou que 

deveriam ser realizados estudos para indicar os possíveis habitats dessas 

espécies, de preferência mapeando a área do empreendimento, visando garantir 

a preservação das espécies. Esse estudo dos possíveis habitats levaria em 
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conta as características das espécies. É sabido que a espécie Chthonerpeton 

indistinctum que habita ambientes arenosos ou lodosos na beira de locais 

úmidos e aquáticos (BORGES- MARTINS et al., 2007).  A espécie Ceratophrys 

ornata também com hábitos fossorais, habita áreas de campo e que, nos 

períodos de seca, permanece enterrada, envolta em um casulo queratinoso, de 

onde sai somente após chuvas abundantes (GARCIA e VINCIPROVA, 2003). Já 

a espécie Melanophryniscus dorsalis, podem ser encontradas em áreas de 

banhados, campos alagadiços e formações de sistema dunares (QUINTELA et 

al. 2007).  

A elaboração do mapeamento dos possíveis habitats de espécies que não 

foram encontradas no levantamento primário, não é exigida no termo de 

referência, porem a não elaboração por parte do EIA, sabendo da importância 

das espécies descritas acima, caracteriza que o EIA em questão não demostra 

esforço para levantar informações que serão relevantes para a AIA. 

4.1.3 Diagnóstico meio sócio econômico  

O diagnóstico ambiental relativo ao meio antrópico, que visa caracterizar 

a situação socioeconômica e cultural da área de inserção do empreendimento, 

foi desenvolvido por meio de levantamentos primários e secundários e auxilio de 

sistemas de georeferenciamento. Os principais pontos desta etapa estão 

destacados na Tabela 7. 

Tabela 7: Informações solicitadas, no termo de referência, sobre o meio sócio econômico a área 
de influência do projeto. 

Sobre  Solicitação 

População 

Apresentar, informações sobre condição socioeconômica das áreas 
de influência direta e indireta; caracterizar as condições gerais de 
infraestrutura de serviços públicos na AID; caracterizar a 
organização social da área, indicando os grupos e/ou instituições 
existentes, lideranças, associações e movimentos comunitários, e 
principais veículos de comunicação; verificar a ocorrência de 
comunidades quilombolas, indígenas e demais comunidades 
tradicionais; avaliar as expectativas da população do entorno em 
relação ao empreendimento, por meio de pesquisas qualificadas e 
contatos com a população diretamente afetada. 

Atividades Produtivas 

Diagnosticar e mapear as atuais atividades econômicas 
desenvolvidas pelas comunidades; diagnosticar a capacidade do 
empreendedorismo local; mapear e caracterizar as principais 
atrações e localidades turísticas presentes na AID. 

Uso e Ocupação do 
Solo 

Caracterizar a dinâmica social de ocupação do território; caracterizar 
e mapear o uso e ocupação do solo na AID do empreendimento; 
localizar e caracterizar para AID as áreas e aglomerações urbanas e 
rurais, com mapeamento das vias de acesso ao empreendimento, 
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áreas de expansão urbana e zoneamentos existentes, identificando 
aquelas propriedades passíveis de serem diretamente afetadas pelo 
empreendimento; identificar e mapear os principais usos rurais, 
indicando as culturas permanentes e temporárias, as pastagens 
naturais ou plantadas, as vegetações nativas e exóticas, etc. 

Patrimônio Histórico, 
Cultural e 
Arqueológico 

Apresentar o histórico da ocupação territorial da área de influência 
do empreendimento, caracterizando o contexto, étnico histórico e 
arqueológico regional; identificar as áreas de valor histórico e outras 
de possível interesse para pesquisa científica ou preservação; 
identificar e mapear possíveis áreas de valor histórico, cultural, 
arqueológico e paisagístico. 

Relações de 
Dependência da 
População com os 
Recursos Ambientais 

Identificar, descrever e analisar as relações de dependência entre a 
sociedade local e os recursos ambientais. 

Indicadores 
Socioeconômicos 

Deverão ser propostos os indicadores  utilizados para detectar 
alterações e tendências da qualidade socioambiental nos programas 
de monitoramento, nas fases de instalação e operação. 

Fonte: Adaptado, IBAMA, 2011. 

 

Sobre o diagnóstico do uso e ocupação do solo no item cobertura do solo, 

foram mapeadas as ADA e AII, conforme as seguintes coberturas: campos e 

pastagens, vegetação nativa, eucaliptos, Pinus elliotii, e áreas agrícolas. O 

diagnóstico foi elaborado a partir de imagens orto-retificadas do sistema orbital 

SPOT 5. 

O EIA se contradiz sobre de qual época as imagens para o diagnóstico 

foram capturadas. Primeiramente é mencionado que as imagens foram 

capturadas em 28/04/2007 e em 24 e 25/05/2007 em outra parte do diagnóstico 

diz “os mapas obtidos estão relacionados com a época de aquisição das 

imagens, no caso, a primavera”.  Dessa maneira fica dúvida de qual época 

realmente são as imagens usadas para elaboração dos mapas.  

A época da captura das imagens é relevante principalmente quando se 

pretende diagnosticar áreas agrícolas, visto que, dependendo da cultura, essas 

áreas podem estar em pousio, ou sendo usadas por outra atividade, como 

agropecuária, no caso campos e pastagens. 

O mapeamento das áreas agrícolas foi insuficiente, não mapeou as áreas 

de culturas temporárias e permanentes e, deveriam ser obtidas imagens de pelo 

menos duas estações do ano para entender a dinâmica em que a cobertura do 

solo. Por essas deficiências no diagnóstico não é possível delimitar a real área 
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utilizada pela agricultura (IBAMA, PARECER TECNICO nº 02001.003450/2015, 

p. 63). 

Ainda sobre o mapeamento do uso do solo pela agricultura “as grandes 

propriedades estão localizadas principalmente na extremidade norte, e são 

utilizadas para o plantio de arroz”. Porém não indica se essas estão dentro da 

ADA ou AII, e ainda dificultando a compreensão e visualização o mapa de 

cobertura do solo não apresenta a delimitação das ADA e AII.  

Cabe ressaltar que as capturas das imagens para esse diagnóstico foram 

obtidas em 2007, sendo que o EIA somente foi protocolado em 30 de abril de 

2014. Além disso, deve-se considerar que a cobertura e ocupação do solo é uma 

característica momentânea. O diagnóstico atual de 2018 pode ser diferente em 

alguns aspectos do que apresentado no mapeamento há 11 anos atrás, o que 

acarreta na perda de efetividade do diagnóstico.   

Foi apresentado para a ADA do empreendimento o mapa com a 

identificação dos proprietários de terras, no qual foram descritas 204 

propriedades, com aproximadamente 155 proprietários que deverão ser 

ressarcidos/indenizados pelo empreendimento minerário.  Foi aplicado um 

questionário à 39 famílias da ADA, para entender as percepções dos moradores 

com o local. Os resultados indicaram que sobre a opinião do que mais agrada o 

entrevistado em morar no município foi que 76,90% responderam que é 

tranquilidade; sobre o que mais agrada em morar na ADA, 71,80% responderam 

que é tranquilidade e 10,30% responderam que gostam de trabalhar no local/ da 

vida do campo/ e das terras.  

Sobre o diagnóstico do sistema de transportes, como empreendimento 

utilizará e às vias de transporte nas fases de implantação e operação, dos 

municípios de São José do Norte (SJN) e Rio Grande (RG), é necessário    avaliar 

as consequências sobre o sistema viário caso o empreendimento de mineração 

seja aceito, para isso foi elaborado uma avaliação de tráfego das rotas que o 

empreendimento irá usar. O EIA afirma que a travessia pelo canal de Rio Grande 

por balsa é o trecho mais crítico da rota, pois a oferta desse serviço público é 

reduzida, não atendendo a demanda atual por este transporte. Observou-se que 

o fluxo de veículos e caminhões, obrigatoriamente têm que passar por áreas de 
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grande ocupação urbana tanto em São José do Norte, como em Rio Grande.  

Após esses levantamentos, o EIA indicou uma série de justificativas sobre a 

estrutura viária, para afirmar que os impactos no tráfego seriam mínimos. Para 

amenizar a circulação em áreas urbanas se discutiria, com auxílio do governo do 

Estado/RS, alternativas para em médio prazo reposicionar os atracadouros da 

balsa para pontos mais afastados, ou poderiam ser discutidos projetos de 

viabilização da implantação de uma travessia seca, através de ponte ou túnel. 

Outra solução que foi indicada, é que pela instalação da EBR-ESTALEIROS DO 

BRASIL no município de São José do Norte, esta iria implementar uma Via 

Perimetral em São José do Norte. Por fim, o EIA informa que o trecho da rodovia 

BR-101, entre São José do Norte e Tavares, que cruza a ADA, esta BR opera 

abaixo da sua capacidade máxima e que a rodovia operará no nível de serviço 

“A” (níveis de serviço aceitáveis) mesmo no cenário de alto crescimento e no 

longo prazo 20 anos.  

Diante dessas justificativas de solução dos problemas apresentados da 
avaliação do tráfego, o IBAMA fez a seguinte análise: 

“Apesar da informação do EIA sobre o planejamento dos municípios e 
do estado no deslocamento dos acessos e construção de outras vias, 
o empreendimento tem que trabalhar com os dados e condições atuais 
da região sem depender de ações e decisões externas ao 
empreendimento em discussão, ou seja, nas condições atuais de 
tráfego na região. Há dois impactos relevantes nestas informações 
sobre o tráfego:  o aumento de circulação de veículos no centro urbano 
dos municípios de São José do Norte e Rio Grande; e os impactos 
associados, como o aumento do ruído, vibrações, violência no trânsito, 
consequente desgaste da malha viária, entre outros a serem 
gerenciados/solucionados pelo poder público local. Verifica-se para 
estes impactos potenciais e associados, que o empreendedor 
apresentou um Programa de Controle de Tráfego, avaliado como 
insuficiente para mitigar os impactos identificados para as fases de 
implantação e operação do empreendimento”. (Parecer técnico 
02001.003450/2015, p 69) 

Concordando com a análise do Ibama, não faz sentido o diagnóstico 

apontar estruturas viárias que serão instaladas no futuro, e no caso por terceiros. 

Esse apontamento por parte do EIA tenta tirar o enfoque para os possíveis 

impactos, uma vez que, se todas as estruturas descritas acima pelo EIA 

estivessem instaladas e funcionando, os impactos associados ao tráfego 

realmente seriam minimizados.  Em hipótese de as informações descritas sobre 

a estrutura viária serem aceitas pelo Ibama, e o diagnóstico contar com a 

instalação dessas estruturas como certa, o diagnóstico seria irreal o geraria uma 
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identificação, previsão e avaliação de impactos incoerentes, onde os impactos 

reais seriam possivelmente de maior magnitude.  

Sobre o diagnóstico das comunidades protegidas, o EIA traz a lista das 

comunidades quilombolas e indígenas existentes na AID e AII, totalizando dez. 

Dessas só duas possuem o número de famílias na comunidade, e as 

informações se resumem a isto. O EIA não apresenta mapa com a localização 

das comunidades. Com o não levantamento de mais informações pode-se 

perceber a falta de preocupação com essas comunidades por parte do 

empreendimento.  

4.2 Análise dos impactos ambientais 

No EIA os impactos foram identificados considerando as fases de 

planejamento, de implantação, de operação e encerramento do 

empreendimento. Os procedimentos para identificação e avaliação dos impactos 

se desenvolveu em três etapas:  identificação dos fatores geradores de impactos 

que são potencialmente modificadores dos componentes ambientais; 

identificação e determinação dos aspectos ambientais consequentes das 

atividades e processos geradores e impactos relacionados; identificação, 

análise, classificação e avaliação dos impactos ambientais decorrentes do 

empreendimento. 

A avaliação de cada impacto identificado se deu pela ponderação de 

critérios. Os critérios adotados para a caracterização dos impactos ambientais 

foram os seguintes: natureza, origem, duração, ocorrência, frequência, 

espacialização, abrangência, reversibilidade, magnitude, relevância, e pôr fim a 

significância. Porém não foi explicado qual método especifico foi utilizado nem 

os valores para a ponderação dos critérios.  

4.2.1 Impactos ambientais na fase de Planejamento 

 Na fase de planejamento no meio biótico e físico não foram identificados 

impactos significativos. No meio sócio econômico foram identificados alguns 

impactos. No São eles: geração de expectativas junto à população gerados pela 

divulgação do empreendimento; dinamização da economia gerados pela 

divulgação do empreendimento por meio de ações diversas realizadas; 

valorização imobiliária gerados pela divulgação do empreendimento.  
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O impacto geração de expectativas junto a população é classificado como:  

AID, positivo, direto, temporário, imediato, contínuo, disperso, reversível, grande 

magnitude, média relevância e alta significância.  O impacto é classificado como 

sendo positivo, porém no próprio EIA, está descrito que as expectativas geradas 

podem ser positivas ou negativas, porém para classificar esse impacto o EIA 

considerou que as expectativas positivas superam as expectativas negativas.  

O mais correto nesse caso para descrever o tipo do impacto seria deixar 

ele como positivo e negativo, visto que essa percepção é individual e mutável.  

4.2.2 Impactos na fase de Implantação  

Meio físico  

A primeira impressão da descrição dos impactos do meio na fase de 

planejamento e que se repetem nas outras etapas, é a utilização de eufemismo 

ao indicar os impactos que serão causados. Por exemplo, descrição do impacto 

no meio físico segundo o EIA: “Alteração da topografia do terreno relacionada à 

alteração do regime de escoamento superficial pela abertura da cava”. Quando 

o mais indicado para compreensão imediata do impacto poderia ser: “Geração 

de processos erosivos”; “Perda de solo por lixiviação”. 

A principal atividade na fase de planejamento é a remoção da vegetação, 

terraplenagem e implantação do canteiro de obras. Todos os impactos do meio 

físico na fase de planejamento foram classificados como negativos, e com média 

significância para o meio. Para esses impactos foram elaboradas medidas 

mitigadoras, tais como: para a   alteração de qualidade do ar, estão descritas 

medidas mitigadoras no Subprograma de Controle de Emissões Atmosféricas do 

Programa de Controle Ambiental das Obras – PCAO.  

A medida indicada para o aumento das partículas em suspenção no ar, 

devido a movimentação de solo é a seguinte: A umectação das vias de tráfego 

não-pavimentadas e das pilhas de materiais.   

Esta medida é bastante usada em canteiros de obras e eficiente na 

maioria das vezes. Porém vale ressaltar alguns pontos sobre essa medida, para 

o projeto de mineração em questão: primeiro, não foi descrita no EIA que essa 

medida ocasionara um grande consumo de água, não sendo descrito de onde 

será captada a água, e se disso poderá decorrer um impacto ambiental. Outro 
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questionamento é se essa medida será eficiente uma vez considerando as 

características climatológicas da região. Como o próprio EIA descreve no 

diagnóstico do meio físico os ventos dessa região podem ser superiores a 40 

km/h. Ventos fortes secam o solo rapidamente e facilitam a dispersão de sólidos 

no ar.  Além disso, nas épocas do ano em que a evaporação e as temperaturas 

forem maiores, a quantidade de água gasta será muito maior.  

Meio biótico  

Um dos impactos no meio biótico descrito no EIA é a perda de indivíduos 

da fauna terrestre, devido ao tráfego de veículos e a supressão da vegetação.  

Quanto à classificação do impacto, o estudo indicou que o tráfego de 

veículos poderá causar danos na ADA e AID e o classificou como negativo, 

direto, permanente, imediato, cíclico, disperso, irreversível, de pequena 

magnitude, média relevância e média significância. 

Segundo o EIA, o impacto possui pequena magnitude considerando as 

medidas de mitigação propostas, tais como a sinalização de trânsito, passagens 

de fauna e programas de educação ambiental voltados para os motoristas, 

caracterizados como eficientes. Há uma pretensão em avaliar o impacto como 

magnitude pequena, visto que, segundo Babatini (2006), essas medidas só 

poderão ser avaliadas a eficiência posteriormente de sua instalação com o 

acompanhamento dos índices de atropelamento.  A magnitude mais correta seria 

média para esse impacto, sendo assim a significância seria alta. Lawrence 

(2007) avalia como uma falha analisar a significância de um impacto depois de 

terem sido apresentadas as medidas mitigadoras e compensatórias, o que 

certamente irá diminuir a significância dos impactos associados a estas medidas.  

Na descrição dos aspectos relacionadas ao impacto de perda de 

indivíduos de fauna terrestre, o EIA não apresentou as atividades de alteração 

da topografia do terreno e a abertura das bacias iniciais, considerando que o 

diagnóstico da biota definiu a existência de espécies fossoriais, que vivem sob o 

solo, sendo que essas serão altamente impactadas. A não caracterização das 

atividades descritas acima dificultou quanto à percepção dos indivíduos que 

seriam afetados, principalmente quanto as espécies fossoriais. Por essa falha, o 

EIA não apresenta medidas de mitigação para os impactos na fauna fossorial.  
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Meio socioeconômico  

Um dos principais impactos descritos nessa fase é a geração de 

empregos, que afeta o meio socioeconômico e foi classificado na AII como 

positivo, direto, temporários, imediato, contínuo, disperso, reversível, grande 

magnitude, relevante e alta significância. 

A implantação do empreendimento se estenderá por um período de três 

anos, sendo que serão empregados em média 750 trabalhadores, e no pico das 

obras (que deverá ocorrer no último semestre do segundo ano de implantação 

do empreendimento) prevê-se um total de cerca de 1.500 trabalhadores na obra. 

Desse total de 1.500, os mesmos serão distribuídos da seguinte maneira:  

engenharia, construção, gestão 48; mestre de obras, supervisores 76; 

especializada 275; semiespecializadas 413; não especializada 688.  

O diagnóstico socioambiental traz a população ativa, de 2010 da AID onde 

para São José do Norte 6.248, e para Rio Grande 60.516. Então analisando a 

quantidade de empregos que possivelmente serão gerados, e a população ativa 

da região dificilmente os empregos gerados pela mineração causaram 

significativa mudança. Pode-se considerar que esse impacto não será tão 

expressivo. Então parece que o EIA quer supervalorizar esse impacto.  

Outros impactos positivos que foram classificados como de alta 

significância foram: aumento de renda; dinamização da economia; aumento da 

arrecadação tributária; valorização imobiliária; manutenção da acessibilidade às 

propriedades. 

O EIA se esforçou para apresentar os impactos positivos, porem alguns 

impactos negativos não foram listados. Por exemplo, com relação à perturbação 

da população moradora da ADA, como apresentado no diagnóstico ambiental, 

cerca de 155 famílias vivem na área e poderiam ser afetadas. O EIA apresenta 

o Programa de Gestão de Áreas para Mineração como solução. Como dito 

anteriormente, o projeto de mineração pretende minerar uma área de 

aproximadamente 30 km, onde haverá evolução da área de lavra a cada ano e 

recuperação anterior. O projeto prevê que, à medida que a lavra for avançando, 

em 24 meses poderá ser devolvida para utilização pelo superficiais. Esse 

procedimento seria nos Termos de Servidão Minerária, conforme o art. 59 do 
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Código de Mineração, onde o dono da terra teria direito de indenização e renda 

pelo uso da terra, assim como da garantia da possibilidade da utilização futura 

da área.  

Diversos impactos afetariam a qualidade de vida das famílias, pela 

proximidade com a lavra da mineração, tais como: aumento de doenças 

respiratórias; aumento do stress; perda de área de trabalho; poluição sonora; 

mudança de hábitos; perda da paisagem; insegurança sobre a recuperação da 

terra, êxodo rural. 

Outro impacto que não foi identificado, que irá ocorrer pela atividade de 

lavra, tanto na ADA como na AID, é sobre as comunidades protegidas, 

quilombolas e indígenas. Como descrito anteriormente o diagnóstico ambiental 

foi insuficiente sobre esse ponto, onde somente descreveu a presença dessas 

comunidades.  

Por essa deficiência no diagnóstico, sabe-se que essas comunidades 

sofrerão alguns impactos, mas não é possível descrever certamente quais e sua 

significância. Segundo Nicolaídes (2005), a avaliação de impactos é 

comprometida devido a falhas em alguma etapa, particularmente, no diagnóstico 

ambiental, não sendo possível identificar determinados impactos.  

4.2.3  Impactos na fase de operação  

A principal atividade da fase de operação é a lavra. Com duas frentes de 

lavra, a operação ocorrerá por um período de inicialmente previsto de 21 anos e 

haverá a necessidade da transposição da rodovia aproximadamente no 8° ano 

de operação.  

Meio Físico  

Os aspectos ambientais que serão impactados são: alteração da 

topografia do terreno e interferência em infraestrutura existente relacionadas à 

alteração do regime de escoamento superficial pela operação da lavra, 

armazenamento de rejeitos, transposição da BR 101 e transporte concentrado, 

estão associados ao impacto: alteração do regime de escoamento superficial. O 

Impacto é classificado como negativo, direto, temporários, de média relevância 

e média significância e magnitude média. 
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Meio biótico 

Outra vez o eufemismo onde o EIA descreve o impacto como, “alteração 

da estrutura e composição da biota aquática”., quando o mais correto seria, 

“perda da biota aquática”.  

As atividades geradoras deste impacto é a operação da lavra e transporte 

do concentrado, que estão relacionados com a supressão de vegetação e 

intervenção em canais, sangradouros, sangas ou arroios.  A supressão ficará 

restrita a ADA, mas para a intervenção dos canais ocorrerá na ADA podendo ter 

consequências à AID. O impacto foi classificado segundo o EIA como indireto, 

temporário, imediato, pontual, localizado e reversível. 

O IBAMA discordou da classificação, uma vez que os canais hídricos 

sofrerão intervenção direta na ADA, inclusive alterando o fluxo natural de água. 

Portanto, entende-se que este impacto é direto, pois alterará o habitat da 

comunidade aquática. Do mesmo modo, a magnitude deste impacto, 

considerada pequena pelo estudo, deve ser considerada média. Porém, as 

medidas mitigadoras apresentadas foram satisfatórias.  

Como visto na descrição desse impacto, o EIA apresenta o impacto de 

forma mais subjetiva e aplica os critérios de ponderação de modo a diminuir a 

significância do impacto.  A intenção implícita é apresentar um projeto onde os 

impactos aparentemente não causaram impactos com grande relevância, o que 

facilitaria a obtenção da licença.  

Meio socioeconômico  

Vários impactos positivos da fase de implementação mantêm-se na fase 

de operação, porém, agora ligados às atividades de recrutamento, contratação 

e manutenção da mão de obra. 

Novamente alguns impactos não foram identificados, como: aumento da 

violência, criminalidade, exploração sexual, visto que foi descrito no EIA que com 

a mineração irá aumentar a população do município, o rápido crescimento da 

população causa problemas sociais e estruturais. Silva (2014) fez o 

levantamento dos principais problemas sociais que os municípios do Pará vêm 
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enfrentando com atividade de mineração, como o aumento da violência, uma 

saúde insuficiente, a falta de trabalho, educação precária etc. 

Com a atividade de lavra, o aumento do tráfego pode trazer impactos a 

saúde da população, como o aumento de doenças respiratórias, incidência de 

depressão, perda de qualidade de vida.  

4.2.4 Impactos na fase de desativação  

 Segundo o EIA, nesta fase, o único impacto considerado significativo foi 

o da recuperação da cobertura vegetal e das Áreas de Preservação Permanente 

(APPs) prevista pelo Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), o 

qual prevê o reestabelecimento dos usos e ocupação do solo e que ocorre 

também concomitante à operação, uma vez que a área de lavra é recuperada à 

jusante do caminhamento da lavra. 

O EIA descreve como impactos positivos a geração de empregos e 

dinamização da economia com a implementação da mineradora, então com a 

desativação por consequência deverá ocorrer o inverso, causando desemprego 

e diminuição da economia. A atividade de mineração tem a tendência de 

monopolizar a economia, deixando o local dependente da atividade. Por 

exemplo, a dependência econômica do quadrilátero ferrífero mineiro em relação 

à atividade mineira-exportadora faz com que inúmeras localidades desta região 

sobrevivam, quase, exclusivamente da mineração.  A cidade de Raposos, Minas 

Gerais, após o fechamento da mina em 1998, encontra-se em declínio 

econômico e a população busca emprego em outros municípios (COELHO, 

2012). 
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5. Conclusão  

 

O EIA analisado apresentou algumas deficiências que também são 

encontradas em outros EIAs no Brasil, tais com 

Comparando os itens solicitados no termo de referência e os itens 

apresentados pelo diagnóstico ambiental, a maioria das solicitações aparentam 

terem   sido cumpridas.  Porém alguns levantamentos foram insatisfatórios, tanto 

por trazerem informações desnecessárias como informações incompletas, as 

quais não seriam úteis para as próximas etapas da AIA. Em alguns capítulos do 

diagnóstico ambiental o EIA não se aprofundava no levantamento de 

informações, onde somente foram elencadas as informações solicitadas no 

termo de referência. Indicando que o objetivo desse EIA, cumprimento dos itens 

solicitados pelo órgão ambiental, e não o levantamento de informações que 

poderiam ser relevantes para melhor discussão dos possíveis impactos.  

Sobre a avaliação dos impactos ambientais, vários impactos não foram 

identificados, enquanto que os impactos negativos eram apresentados 

minimizando sua importância e os positivos maximizadas. A descrição da 

metodologia utilizada na classificação dos impactos não foi apresentada o que 

dificulta entender a importância de cada um.  
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Anexo A: mapa da área diretamente afetada e da área de influência direta. 

Fonte: EIA, RGM, 2014 
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Anexo B: Mapa dos pontos para amostragem da biota aquática. 

Fonte: EIA, RGM, 2014. 


