
 

 
 
 
 
 
 
 

ARAGUAIA 
NÍQUEL METAIS 

 
 
 
 
 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

EIA  
 
 
 
 
 

PROJETO ARAGUAIA NÍQUEL 
NORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO 1HZMS003 OS02 P01 TR70 PEND24 SETEMBRO / 2020 

 





 

 
 

1HZMS003-1-83-REL-0083 

 

3 

EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

Razão social: Brandt Meio Ambiente Ltda. 

CNPJ: 71.061.162/0001-88 

Endereço: Alameda do Ingá, 89 - Vale do Sereno - 34.006-042 - Nova Lima - MG - Tel. (31) 3071 7000 

Site: www.brandt.com.br e-mail: contato@brandt.com.br 

Diretor e Representante Legal Geral: Diego Lara 

CPF: 064 754 196 30 

Registro Cadastro Técnico Federal: 2067350 

 
 

EQUIPE TÉCNICA DA BRANDT MEIO AMBIENTE 

ESTA EQUIPE PARTICIPOU DA ELABORAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

E RESPONSABILIZA-SE TECNICAMENTE POR SUAS RESPECTIVAS ÁREAS 

TÉCNICO 
FORMAÇÃO / REGISTRO 

PROF. 
RESPONSABILIDADE NO PROJETO 

Diego Soares 
Biólogo 

CRBio: 70397/04 
Orientação técnica e Revisão Documento 

Sérgio Avelar 
Engenheiro Metalúrgico 

CREA: 38077/D 
Orientação técnica e Revisão Documento 

Wilfred Brandt 
Engenheiro de Minas  

CREA MG Nº33956/D 
Orientação técnica e Revisão Documento 

Alceu Raposo 

Geógrafo - MSc. Análise 
Ambiental  

CREA-MG 77292/D 

Orientação técnica e Revisão Documento. 

Alessandro Dornelas 

Biólogo 

CRBio 62469/04-D 

CTF 1565891 CTDAM 7938 

Coordenação Geral e Coordenação dos 
Estudos do Meio Biótico.  

Gabriel Rago Cordeiro 

Biólogo 

CRBio: 117546/04-P 

CTF 7271679 CTDAM 10231 

Elaboração do Diagnóstico do Meio 
Biótico. Apoio nos levantamentos de 

dados de campo. 

Alexandre Aleixo 

Biólogo 

CRBio 52204/6-D  

CTF: 541776 CTDAM 5457 

Coordenador e responsável técnico pelo 
inventário e elaboração do diagnóstico 

referente à avifauna. 

Michael Bruno 

Biólogo 

CRBio:70498/0-D  

CTF: 4213746 CTDAM 4879 

Coordenador e responsável técnico pelo 
inventário e elaboração do diagnóstico 

referente à mastofauna voadora. 

Matheus Jorge Correa 

Biólogo 

CRBio-MG 76539/04-D 

CTF 2312669 CTDAM 10583 

Coordenador e responsável técnico pelo 
inventário e elaboração do diagnóstico 

referente à mastofauna terrestre. 

Felipe Moraes 

Biólogo 

CRBio 87049/04/D  

CTF: 4067980 CTDAM 7711 

Coordenador e responsável técnico pelo 
inventário e elaboração do diagnóstico 

referente à herpetofauna 

Déborah Viana 

Bióloga 

CRBio 98460/04/D  

CTF: 6483225 CTDAM 10567 

Coordenadora e Responsável técnico pela 
análise dos dados das comunidades 

hidrobiológicas e elaboração do 
diagnóstico. 

Diogo França 

Biólogo 

CRBio: 62775/04-D  

CTF: 3826260 CTDAM 10307 

Coordenador e responsável técnico pelo 
inventário e elaboração do diagnóstico 

referente à entomofauna. 



 

 
 

1HZMS003-1-83-REL-0083 

 

4 

EQUIPE TÉCNICA DA BRANDT MEIO AMBIENTE 

ESTA EQUIPE PARTICIPOU DA ELABORAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

E RESPONSABILIZA-SE TECNICAMENTE POR SUAS RESPECTIVAS ÁREAS 

TÉCNICO 
FORMAÇÃO / REGISTRO 

PROF. 
RESPONSABILIDADE NO PROJETO 

Rubia Quintão 

Bióloga 

CRBio 104637/04/D 

CTF: 5737185 CTDAM 10276 

Coordenador e responsável técnico pelo 
inventário e elaboração do diagnóstico 

referente à ictiofauna. 

Pedro Luzia 

Biólogo 

CRBio: 98973/04-D  

CTF: 5684695 CTDAM 10572 

Responsável técnico pelo levantamento e 
diagnóstico referente à herpetofauna. 

Patrícia Santos 

Bióloga 

CRBio 33.714 

CTF: 2937599 CTDAM 10136 

Coordenador e responsável técnico pelo 
inventário e elaboração do diagnóstico 

referente à herpetofauna. 

Núbia Campos 

Bióloga 

CRBio 080721/04-D 

CTF: 5737185 CTDAM 4332 

 Responsável técnico pelo levantamento e 
diagnóstico referente à vegetação 

herbácea. 

Inaê Magalhães 

Médica Veterinária 

CMRV-MG: 20158 

CTF: 7421446 CTDAM: 10162 

Responsável técnico pelo 
acompanhamento veterinário no 

inventariado de fauna. 

Milton Serpa 

Engenheiro Florestal 

CREA 21.743/D-DF 

CTF 5529756  

Coordenador e Responsável técnico pelo 
levantamento e diagnóstico referente à 

vegetação herbácea. 

Kênia Lima Raposo 

Geógrafa 

CREA MG 18.9378/D 

CTF: 6531844 CTDAM: 9935 

Coordenação dos Estudos do Meio 
Socioeconômico. Realização da Pesquisa 

de Percepção Socioeconômica. 
Elaboração dos Estudos do Meio 

Socioeconômico. 

Camila Cristina Jacob de 
Paula 

Relações Públicas 

CONRERP 3ª/2794 

Elaboração dos Estudos do Meio 
Socioeconômico. 

Dayanne Miranda de Souza 
Graduanda em Geografia 

(UFMG) 
Estagiária Meio Socioeconômico. 

Vitor Aguiar Pires 

Engenheiro Ambiental 

CREA: 106492-D 

CTF 7310924 CTDAM10602 

Elaboração da Caracterização do 
Empreendimento 

Anderson Guimarães 

Geólogo 

CREA MG 91229/D 

CTF: 1512473 CTDAM: 10635 

Coordenação dos Estudos do Meio-Físico. 
Identificação e Avaliação dos Impactos 
Ambientais referentes ao Meio Físico, 
Programas de controles e mitigações 

ambientais. 

Átila Costa 

Engenheiro Agrimensor e de 
Segurança no Trabalho. 

CREA MG: 84.916/D 

CTF: 530322 CTDAM 9984 

Responsável Técnico pelo Relatório de 
Monitoramento Ambiental de Ruído, 

Vibração e Qualidade do ar. 

Lucas Lacerda 

Geógrafo 

CREA 217069/D 

Esp. Em Geoprocessamento 

CTF: 6873097  CTDAM 10685 

Responsável técnico pelos trabalhos de 
geoprocessamento e sensoriamento 

remoto 

Gabriel Carvalho 

Geógrafo 

CREA 91885/D 

Esp. Em Geoprocessamento 

Apoio nos trabalhos de geoprocessamento 
e sensoriamento remoto 

  



 

 
 

1HZMS003-1-83-REL-0083 

 

5 

 

EMPRESA RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO 

Razão social Araguaia Níquel Metais Ltda. 

CNPJ 97.515.035/0007-90 

Endereço 
Av. Brasília S/N Quadra 1 -  
CEP 68540-000 - Capelinha  
Conceição do Araguaia - PA 

Contato 

Flávia Veronese - Gerente de Meio Ambiente e Licenciamento 
E: f.veronese@horizonteminerals.com.br 
T:  +55 (31) 3643-1064- M: +55 (94) 9 9283-3111 
Rua Paraíba, 1465 - Sala 1102 - Savassi 
CEP: 30.130-148 - Belo Horizonte / MG - Brasil 
www.horizonteminerals.com 

 
  



 

 
 

1HZMS003-1-83-REL-0083 

 

6 

  



 

 
 

1HZMS003-1-83-REL-0083 

 

7  



 

 
 

1HZMS003-1-83-REL-0083 

 

8 

 



 

 
 

1HZMS003-1-83-REL-0083 

 

9 

 



 

 
 

1HZMS003-1-83-REL-0083 

 

10 

 



 

 
 

1HZMS003-1-83-REL-0083 

 

11 
 



 

 
 

1HZMS003-1-83-REL-0083 

 

12 

 



 

 
 

1HZMS003-1-83-REL-0083 

 

13 

 



 

 
 

1HZMS003-1-83-REL-0083 

 

14 

 



 

 
 

1HZMS003-1-83-REL-0083 

 

15 

 



 

 
 

1HZMS003-1-83-REL-0083 

 

16 

 



 

 
 

1HZMS003-1-83-REL-0083 

 

17 

 



 

 
 

1HZMS003-1-83-REL-0083 

 

18 

1 APRESENTAÇÃO 
 
 
Este relatório consiste no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) desenvolvido para 
instrução do Processo Administrativo de Licenciamento Ambiental, em fase de Licença 
Prévia (LP), da abertura da Mina para Extração do Minério de Níquel do Projeto 
Araguaia Níquel Norte, alvo Vale dos Sonhos, e sua infraestrutura correspondente, no 
município de Xinguara PA, correspondente ao processo ANM 850.493/2005 de 
titularidade da Araguaia Níquel Metais Ltda. 
 
O Projeto Araguaia Níquel Norte consiste em empreendimento de lavra a céu aberto a 
ser desenvolvida com o propósito de garantir a produção de minério Run Of Mine 
(ROM), com vistas a compor a carga de minério a abastecer as instalações industriais 
de beneficiamento e produção de ferro níquel da Araguaia Níquel Metais Ltda., 
localizada no município de Conceição do Araguaia, região sudeste do estado do Pará. 
 
O Projeto, objeto deste EIA, está localizado numa zona relativamente plana, distante 
aproximadamente 80 km ao norte do Projeto Araguaia Níquel Sul no município de 
Conceição do Araguaia. O Alvo Vale dos Sonhos está localizado a aproximadamente a 
22 km a oeste de Vila São José do Araguaia, no município de Xinguara, a 70 km a 
leste da área urbana do município, e a cerca de 150 km de Marabá. 
 
O projeto tem uma vida útil estimada em 24 anos, sendo que a extração mineral se 
dará ao longo de 16 anos, com parte do minério enviado a planta em Conceição do 
Araguaia e parte estocada. Os últimos oito anos terão basicamente atividades 
operacionais de retomada do minério estocado e transporte à planta. Apresenta 
reservas de minério primário que somam aproximadamente 5,4 milhões de toneladas 
com teor médio de 1,46 % de Ni ao longo da vida da mina, o que equivale a 
aproximadamente 78,25 toneladas de Ni Contido. O volume de minério escoado por 
ano se estima que seja da ordem de 223.000 toneladas de minério em média. 
 
Todo o minério extraído será transportado por caminhões bi trens, com capacidade de 
30 toneladas, desde a área do Projeto Araguaia Níquel Norte, através de 158,76 km 
de estradas vicinais, sendo 37,51 km na rodovia PA 449, até as instalações industriais 
da empresa, onde será então beneficiado e processado para a produção do ferro 
níquel. 
 
Este estudo foi elaborado em atendimento ao Termo de Referência (TR), apresentado 
pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) do Estado do 
Pará em resposta à Carta Consulta da Typhon Brasil Mineração Ltda protocolizada em 
12 de janeiro de 2018 através do documento 018/1886. No sentido de facilitar a 
localização dos itens indicados no TR e suas respectivas correspondências na 
itemização adotada no EIA, o primeito item deste documento (item 1.1 a seguir), 
apresenta o Quadro 1.1 onde se faz esta correspondência. 
 
Inicialmente, neste EIA, é apresentada a Caracterização do Empreendimento, cujo 
escopo consiste na lavra, empilhamento de minério e disposição de estéril, e 
carregamento dos caminhões para transporte do minério até as instalações de 
beneficiamento e metalurgia do ferro níquel da Araguaia Níquel Metais, em Conceição 
do Araguaia. Em seguida é apresentado Plano Diretor do empreendimento no alvo 
Vale dos Sonhos, onde podem ser observadas as áreas de intervenção e todas as 
estruturas que irão compor o projeto. Para melhor compreensão do empreendimento, 
assim como para a avaliação de impactos ambientais, são descritas as etapas de 
implantação, operação e fechamento de forma individualizada.  
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Em seguida, é apresentada a descrição e os critérios técnicos e geográficos que 
balizaram a definição da denominada Área de Estudo (AE), que é o espaço geográfico 
estabelecido previamente aos trabalhos de campo onde se concentraram os estudos 
do diagnóstico ambiental, e dentro da qual, a partir da identificação e avaliação dos 
impactos ambientais prognosticados em razão das características do 
empreendimento, foram delimitadas as áreas de influência direta (AID) e influência 
indireta (AII). No sentido da melhor compreensão dos critérios adotados na definição 
da AE e posterior delimitação da AID e AII, os trabalhos foram separados de acordo 
com a temática associada a cada meio considerado: meio físico, meio biótico e meio 
socioeconômico. 
 
O diagnóstico ambiental foi desenvolvido a partir de levantamentos de dados 
secundários, compilação e análise de trabalhos, estudos, dados e informações 
disponibilizados pelo empreendedor acerca do empreendimento em questão, e através 
de levantamentos de dados primários em campo, com objetivo de caracterizar a 
situação ambiental das áreas de estudo e influência direta e indireta de impactos 
ambientais, sob os aspectos físico, biótico e socioeconômico, de forma a permitir o 
entendimento da dinâmica e das interações existentes atualmente nas áreas antes da 
implantação do Projeto Araguaia Níquel Norte. 
 
O diagnóstico do meio físico apresentou caracterização regional e local das temáticas: 
clima, qualidade do ar, ruído e vibração, geologia, geomorfologia, pedologia, recursos 
hídricos (hidrografia e hidrologia, hidrogeologia, qualidade das águas superficiais, 
qualidade das águas subterrâneas), uso das águas, patrimônio espeleológico e 
caracterização das Áreas de Preservação Permanente. Em relação ao diagnóstico de 
qualidade das águas superficiais, foram realizadas duas campanhas sazonais de 
coleta de dados primários em campo, contemplando uma campanha no período de 
seca e uma campanha no período chuvoso. Em relação ao diagnóstico de qualidade 
das águas subterrâneas, foram realizadas duas campanhas sazonais de coleta de 
dados primários em campo, contemplando uma campanha no período de seca e uma 
campanha no período chuvoso. Ao final do diagnóstico do meio físico é apresentada 
síntese com objetivo de correlacionar os diversos levantamentos realizados e assim 
gerar diretrizes que irão substanciar a avaliação de impactos e o prognóstico 
ambiental da área. 
 
Na sequência, é apresentado o diagnóstico do meio biótico, considerando a partição 
da área de estudo em duas escalas, sendo a primeira delineada em um contexto 
regional, e a segunda em um contexto local, no sentido de melhor compreender e 
consolidar o volume de dados e informações disponíveis e levantadas nos trabalhos 
de campo. O diagnóstico foi dividido em duas vertentes, uma abordando os aspectos 
da flora e outra da fauna. 
 
O diagnóstico da flora foi realizado a partir de levantamentos de dados primários em 
campo, divididos em duas campanhas, sendo uma campanha em período chuvoso e 
uma campanha em período seco. As campanhas de campo tiveram como objetivo 
levantamento de dados primários de flora de todas as fitofisionomias a serem afetadas 
pelo projeto com intuito de fornecer informações para diagnosticar a vegetação. Foi 
realizado mapeamento de uso e ocupação do solo e levantamento fitossociológico. 
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O diagnóstico da fauna foi realizado a partir da definição dos grupos potencialmente 
impactados pelo empreendimento. Indicou-se a necessidade de realização de 
levantamentos de dados primários em campo para os seguintes grupos: pequenos 
mamíferos, herpetofauna, entomofauna de importância sanitária, comunidades 
hidrobiológicas (limnologia) e ictiofauna, em duas campanhas de campo sazonais, 
contemplando uma campanha no período de seca e uma campanha no período 
chuvoso. 
 
Ao final do diagnóstico do meio biótico é apresentada síntese geral com resultados 
separados das temáticas de fauna e flora, além de síntese integradora caracterizando 
a fauna e flora em termos regional e local, correlacionadas com resultados de análise 
da paisagem. 
 
Para o diagnóstico do meio socioeconômico foram considerados o processo histórico 
de ocupação, cenário econômico atual, dinâmica demográfica, condições de vida das 
comunidades, organizações da sociedade civil, ações governamentais e empresariais, 
patrimônio natural e cultural. Foram realizadas ainda entrevistas com entidades 
públicas de Xinguara e Sapucaia com quatro secretarias. No local do empreendimento 
foi realizada prospecção de campo nas comunidades e entrevistas oportunísticas. 
 
A partir dos resultados do diagnóstico ambiental, é apresentada análise ambiental 
integrada, indicando as condições ambientais atuais e suas tendências evolutivas, e 
uma matriz de atributos ambientais regionais. 
 
É apresentado também o prognóstico ambiental, o qual foi realizado por meio de uma 
abordagem integrada dos aspectos ambientais, balizados nas características do 
Projeto Araguaia Níquel Norte, considerando três cenários básicos de análise: a não 
implantação do projeto, a implantação do projeto com implementação das medidas e 
programas ambientais, a desativação ou fechamento do empreendimento. 
 
Com base nas interferências previstas do empreendimento sobre os meios físico, 
biótico e socioeconômico, foram identificados e avaliados os impactos ambientais 
potenciais e prováveis decorrentes do empreendimento. Foi realizada espacialização 
de cada um dos impactos identificados, por meio de metodologia desenvolvida pela 
Brandt, a partir do entendimento e conhecimento tratados pelo especialista 
responsável por aquele impacto. 
 
Uma vez identificados os impactos ambientais, foi realizada análise e avaliação 
integrada, considerando as suas sinergias, de forma a subsidiar a proposição de 
medidas de controle, mitigação e compensação adequadas. Estas ações são 
consolidadas no capítulo de programas ambientais, os quais são apresentados em 
formato conceitual, e foram concebidos dentro do contexto de integração com os 
programas que estão atualmente em execução para o Projeto Araguaia Níquel, setor 
Sul, em Conceição do Araguaia. 
 
Foi realizada Análise Preliminar de Riscos Ambientais, permitindo identificar os 
principais riscos das atividades minerárias a serem desenvolvidas no âmbito do 
Projeto Araguaia Níquel Norte, cujas consequências possam extrapolar o ambiente 
operacional, e as principais causas e efeitos socioambientais potenciais dos mesmos. 
 
A partir da avaliação e espacialização dos potenciais impactos ambientais incidentes 
sobre os meios físico, biótico e socioeconômico, nas hipóteses de implantação, 
operação e fechamento do Projeto Araguaia Níquel Norte foi possível definir os limites 
das áreas sob influência direta e indireta do empreendimento, tal qual determina a 
Resolução CONAMA nº 01/1986. 
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Por fim, este EIA foi elaborado de forma multidisciplinar pela equipe especializada da 
Brandt Meio Ambiente Ltda., resultando em um diagnóstico ambiental da área de 
inserção do projeto, e consequente identificação e avaliação de impactos 
socioambientais e proposição de ações de controle e monitoramento ambiental, em 
consonância e complementariedade com os Programas atualmente em execução pelo 
Projeto Araguaia Níquel, setor sul, em Conceição do Araguaia. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
 
O Projeto Araguaia Níquel Norte, Alvo Vale dos Sonhos, correspondente ao processo 
ANM 850.493/2005 pertencente à Typhon Brasil Mineração Ltda., empresa 
incorporada à Araguaia Níquel Metais Ltda. 
 
As soluções adotadas no projeto de engenharia, que serão descritas a seguir, são 
consideradas práticas usuais nos projetos de extração de minério de níquel laterítico. 
A extração do minério de níquel laterítico será realizada por lavra a céu aberto usando 
unicamente desmonte mecânico com o emprego do sistema trator de lâmina / 
escarificador, escavadeira e transporte em caminhão. Após a lavra o material será 
estocado, e posteriormente retomado para envio as instalações do Projeto Araguaia 
Níquel Sul, onde terá a planta de beneficiamento e metalurgia. 
 
Na avaliação econômica foi definida uma escala de produção de cerca de 223.000 
toneladas de minério por ano, com teor médio de 1,46% de Ni, que somam 
aproximadamente 5,36 milhões de toneladas, o que equivale a aproximadamente 
78,25 toneladas de Ni Contido. A vida útil do projeto serão 24 anos, sendo que a 
extração mineral se dará ao longo de 16 anos, com parte do minério enviado a planta 
em Conceição do Araguaia e parte estocada. Os últimos 8 anos será compreendido 
basicamente pela retomada do estoque para envio do minério à planta. O volume de 
minério escoado por ano se estima que seja da ordem de 223.000 toneladas de 
minério em média. 
 
 

2.2 Licenças e Autorizações 
 
Existem a princípio, duas principais agências relevantes para este projeto para fins de 
licenciamento, incluindo Agência Nacional de Mineração (ANM) e a Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente (SEMAS). A lista abrangente de agências licenciadoras é 
fornecida no Quadro a seguir. De acordo com a Resolução 237/97, emitida pelo 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), três licenças ambientais 
consecutivas devem ser solicitadas em toda a vida da mina, incluindo: 
 
- A licença Prévia ou Preliminar (“LP”) - alvo deste presente licenciamento; 

- A licença de instalação (“LI”), que permite o início de construção; 

- Finalmente, a licença de operação (“LO”) uma vez concluída a construção. 

 
As três autorizações mencionadas são as licenças ambientais mais importantes para o 
Projeto Araguaia Níquel Norte. 
 
Importante salientar que o empreendimento já possui Licença de Operação para 
Pesquisa Mineral no 023/2019, válida até 07 de fevereiro de 2023, emitida pela 
Secretaria de Meio Ambiente e Turismo do município de Xinguara-PA. (SEMMATUR). 
 
O Projeto Araguaia Níquel Sul, que receberá o minério proveniente do Projeto 
Araguaia Níquel Norte já possui licença de Instalação (LI) no 2898/2018, válida até 26 
de dezembro de 2021, emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade (SEMAS) 
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A área do além de estar 100% localizada dentro do estado do Pará, não envolve 
questões relacionadas à plataforma continental, terras indígenas, atividades de 
carácter militar, materiais radioativos, entre outras, exceções em que o licenciamento 
seria conduzido na esfera federal pelo IBAMA, portanto, o Projeto deverá ser 
licenciado pela Agência Ambiental Estadual do Pará (SEMAS). 
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QUADRO 2-1 - Licenças Ambientais e Direito Minerário 
 

Permissão Órgão Responsável Período 

Licença de Exploração 
(Alvará de Pesquisa) 

ANM Aplica-se antes do processo de pesquisa. Válido por três anos. 

Licença Preliminar (Licença 
Prévia) (LP) 

SEMAS 
Necessário possuir o Alvará de Pesquisa para solicitar a LP. Um EIA-RIMA deve ser preparado e registrado 
no SEMAS. EIA-RIMA é apresentado a comunidade e as autoridades em uma reunião pública. Autoridades 

aprovam ou rejeitam o pedido da LP fundamentado no EIA-RIMA. Válido por três anos. 

Licença de Instalação 
(Licença de Instalação) (LI) 

SEMAS 
A documentação referente a LP deve ser apresentada. Plano de Controle Ambiental (PCA) deve ser 

preparado. Se aprovado e todas as condições da LP cumpridas então a LI é concedida. A construção do 
empreendimento pode ser iniciada em determinadas condições. Válida por três anos. 

Licença de Operação 
(Licença de Operação) (LO) 

para Mina 
SEMAS 

Documentação da LI deve ser apresentada. A construção deve ter ocorrido conforme LI e qualquer condição 
imposta. Concede-se atividades minerárias, de processamento e venda do minério. Válido por três anos. 

Autorização de Remoção da 
Vegetação (ASV) 

SEMAS 
Aplicada quando necessária e requerida, perto do início da construção, normalmente em paralelo a aplicação 

da LI. Válido por dois anos. 

Transporte, Uso e 
Armazenagem de Produtos 

Químicos 

O Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN) e 

Ministro do Trabalho 
Aplicado quando necessário ou requerido. 

Licença de Água (Outorga) SEMAS Aplicado quando necessário ou requerido. Válido por dois anos, renovável. 

Alvará de Pesquisa ANM 

Direito à exploração da área por um período de 3 anos prorrogáveis por mais três anos. Ao fim desse 
período, a empresa apresenta um relatório final de pesquisa positivo, indicando a existência de reserva 

provada. 

Quando aprovado o relatório de pesquisa passa-se da fase de exploração e adentra-se na fase de 
requerimento de lavra, onde o produto final é o próprio requerimento de lavra acompanhado do PAE. 

Plano para o 
Desenvolvimento Econômico 
(PAE) Plano de Mineração 

ANM 

Requer que o relatório Final de Pesquisa esteja aprovado (RFP), declarando a viabilidade técnica e financeira 
do projeto. O PAE é uma pré aprovação da mina e inclui toda a descrição das atividades técnicas da mina, 

incluindo localização do pit, toneladas de material a serem movimentadas, teores, ângulos dos taludes, 
localização das pilhas, estradas do transporte, localização da planta, etc. Válido por um ano e renovável por 
uma não. Quando aprovado, válido para LOM ao menos que haja significativas mudanças no plano de mina 

ou se a ANM solicita. 

Serviços de Mineração ANM 

Obtida juntamente com desenvolvimento do Plano de Aproveitamento Econômico (PAE). Fornece direitos a 
empresa de acessar e usar a área para atividades mineiras especificadas no PAE. É solicitada a empresas 

para resolver disputas legais sobre o acesso à área. Válido por LOM ao menos que haja significativas 
mudanças no plano da mina ou quando solicitado pela ANM. 
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Permissão Órgão Responsável Período 

Portaria de Lavra ANM 

Essa concessão fornece a empresa o direito de desenvolver a mina e sua continuidade conforme as 
atividades descritas no PAE pelo período da vida da mina (LOM). Válido por LOM ao menos que haja 
alterações significativas no plano da mina ou quando solicitado pela ANM. Obtida somente depois da 

autorização do PAE e perante a apresentação da LI. 

Outras Licenças de 
Operação 

SEMAS 
Outras licenças de operação e permissões de equipamentos poderão ser requeridas, como por exemplo para 

construções de estradas, se necessário.  

Fonte: PAE (Typhon 2018) 
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2.3 Objetivos e Justificativa 
 
O Projeto Araguaia Níquel Norte contribuirá para um aumento substancial na produção 
brasileira de minério de níquel, especialmente para o estado do Pará. Considerando-
se que a produção anual brasileira e paraense de minério de Ni, em 2015, foi 
respectivamente de dezesseis milhões e um milhão de toneladas de ROM, a produção 
prevista de 5,36 milhões de toneladas deste projeto é bastante significativa e 
corresponderá a aproximadamente 20% do aporte de minério do Projeto Araguaia 
Níquel Sul, sendo fundamental para o processo produtivo do mesmo devido ao seu 
alto teor de Ni e baixo teor de deletérios. 
 
Cabe salientar ainda que este projeto promoverá a geração de trabalho e renda no 
sudeste do Pará e contribuirá com o desenvolvimento socioeconômico desta região. 
 
 

2.4 Localização 
 
O Projeto Araguaia Níquel Norte, refere-se ao aproveitamento econômico do depósito 
de níquel laterítico, alvo de pesquisa mineral denominado Vale dos Sonhos, 
autorização de pesquisa (850.493/2005). Ele possui uma área total de 1.598,89 
hectares e está localizado na porção sudeste do Estado do Pará, no Municípios de 
Xinguara. O depósito possui seu ponto de amarração entre a latitude 06°57'07''315 e a 
longitude 49°16'50''380 (Quadro e Figura a seguir). 
 
 

QUADRO 2-2 - Memorial descritivo da área 
 

Processo ANM: 850.493/2005 

Fase Atual Autorização de pesquisa 

Titular Typhon Brasil Mineração Ltda. (Araguaia Níquel Ltda.) 

Cadastro da Empresa 933.153/2015 

Substância Níquel 

Área 1.598,89 hectares 

Município Xinguara, PA 

Latitude/Longitude do Ponto de 
Amarração 

06°57'07''315 / -49°16'50''380 

Fonte: PAE (Typhon 2018) 
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FIGURA 2-1 - Localização do processo minerário ANM 850.493/2005 referente ao Projeto Araguaia Níquel Norte 
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2.5 Acessos 
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FIGURA 2-2 - Mapa de acessos e localização do Projeto Araguaia Níquel Norte 
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2.6 Arranjo Geral do Empreendimento 
 
Para o Projeto Araguaia Níquel Norte, com o intuito de minimizar possíveis 
intervenções de supressão de vegetação, os acessos, depósitos de estéril e pilhas de 
estoque de minério foram preferencialmente alocadas em áreas de pastagem, ou seja, 
já antropizadas. Onde isso não foi possível, o impacto em áreas com matas e florestas 
foi minimizado com o aumento da altura total do depósito e alocação de acessos 
usando estradas vicinais existentes. 
 
O arranjo geral do projeto dentro da poligonal da ANM é mostrado na Figura a seguir, 
apresenta detalhes de vias de acessos, pilhas de estéril, estoques de solo (topsoil), 
pilhas de minério, cava final, diques de contenção e infraestrutura de escritório. 
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FIGURA 2-3 - Arranjo geral do projeto Araguaia Níquel Norte 
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2.7 Alternativas Locacionais e Tecnológicas 
 
As alternativas locacionais e tecnológicas estudadas para definir o arranjo geral do 
Projeto Araguaia Níquel Norte levaram em consideração os seguintes fatores 
principais: 
 
- Rigidez de localização da jazida denominada Vale dos Sonhos; 

- Disponibilidade de jazida suficiente para tornar sua operação viável técnica e 
economicamente quando integrado ao Projeto Araguaia Niquel Sul; 

- Aproveitamento de estruturas industriais existentes de beneficiamento mineral e 
metalurgia nas instalações da empresa em Conceição do Araguaia; 

- Critérios técnicos de engenharia para viabilidade das operações de extração e 
disposicao de material estéril, e construcao de pilhas de estoques de minério e 
topsoil; 

- Fatores ambientais relevantes como a presensa de áreas já antropisadas, áreas de 
vegetação, interferência em Áreas de Preservação Permanente - APP e interferência 
em áreas que nao extrapolam a zona de mineração definida na Poligonal do direito 
minerário. 

 
Quanto à localização, os projetos de mineração apresentam rigidez locacional quanto 
à definicao das áreas da mina. Já a definicao da localizacao das pilhas de estéril e das 
unidades de apoio, ainda que possam ser locadas mais próximo às cavas, permitem 
que se possa estudar diversas configurações de arranjos levando em consideração  as 
restrições ambientais. 
 
Nos estudos foram avaliadas alternativas de localização das seguintes estruturas: 
 
- Pilhas de Disposição de Estéril (PDE’s); 

- Pilhas de Armazenamento Temporário de Topsoil; 

- Acessos; 

- Instalações Administrativas e Infraestrutura; 

 
No que se refere ao transporte, a alternativa avaliada com base em critérios 
tecnológicos, consistiu no modal de transporte rodoviário do ROM por caminhões 
desde o Alvo Vale dos Sonhos até a usina de beneficiamento/metalurgia em 
Conceição do Araguaia, descartando-se por inviabilidade técnica, econômica e 
ambiental os modais Transportador de Correia de Longa Distância (TCLD) e 
Ferroviário. 
 
No que se refere à tecnologia de mineração no Alvo Vale dos Sonhos, em razão do da 
tipologia do minério, e do conhecimento e experiência operacional adquiridos de 
empreendimentos similares, em operação por muitos anos, optou-se por manter os 
padrões de desenvolvimento da lavra conforme descrito e detalhado neste documento. 
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2.7.1 Alternativas Locacionais para as Pilhas de Estéril, Minério e Topsoil 
 
As pilhas de estéril são estruturas geotécnicas que demandam áreas de dimensões 
relevantes para a sua localização, o que gera a necessidade de avaliação de diversos 
aspectos de natureza técnica, ambiental e econômica, que podem influenciar na 
distribuição desta importante estrutura operacional. Em alguns casos, a seleção do 
local receptor é complexa, sendo necessária a realização de esforços de avaliação 
geotécnica para se proceder a escolha adequada. 
 
Considerando os critérios ambientais e econômicos, deve-se, inicialmente, privilegiar a 
distribuição de estruturas em áreas alteradas, em prol da manutenção de ambientes 
naturais. No entanto, o arranjo geral final após os estudos concomitantes de 
engenharia e meio ambiente, pode indicar que a dispersão das estruturas operacionais 
do empreendimento necessite de intervir ou serem implantadas em áreas de 
preservação permanente ou próximas a elas e com alguma vegetação natural. 
 
Os estudos locacionais de PDEs e pilhas de estoque temporário de minério e de top 
soil foram norteados pela avaliação dos seguintes aspectos: 
 
- Capacidade de armazenamento em função da demanda de projeto nas instalações 

de beneficiamento em Conceição do Araguaia (no caso das pilhas de estoque 
temporário de minério); 

- Distancia de transporte e Condições de acessos até a cava; 

- Geomorfologia da área (relevo, condição de saturação da fundação, presença de 
solos moles, declividades, desnível topográfico etc.); 

- Condições hídricas locais; 

- Condições geotécnicas e de segurança; 

- Aspectos ambientais relevantes como já citado (áreas de supressão vegetal natural, 
interferência em Áreas de Preservação Permanente - APP e interferências em áreas 
que externas a zona de mineração definida na Poligonal do direito minerário 

 
Para a implantação do sistema de disposição de estéril, dentre os cenários analisados 
para locação das pilhas, a alternativa encontrada que atenderia de forma otimizada os 
volumes e áreas ocupadas, com a menor intervenção ambiental, é a apresentada no 
Plano Diretor mostrado na Figura 2-3. 
 
Para o caso específico das pilhas de Topsoil, um aspecto ambiental relavante 
observado foi a presença cavidades naturais e nascentes identificadas. Foi verificado 
que uma pilha de Topsoil previamente projetada, se apresentava dentro do raio de 
proteção de 4 cavidades naturais (250 m) e 1 nascente (50 m) levantadas nos 
trabalhos de campo. Diante do exposto a pilha foi realocada para uma área ausente de 
restrições locacionais. 
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FIGURA 2-4 - Layout previsto para Infraestrutura de Apoio Operacional 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 
 
 
O Projeto Araguaia Níquel Norte se trata de empreendimento minerário estratégico 
para o sucesso da Araguaia Níquel Metais Ltda, que já vem desenvolvendo suas 
atividades na região sudeste do Pará, com importantes investimentos para a região. 
 
O Projeto representa a garantia de fornecimento de minério para assegurar a 
viabilidade técnica e econômica das operações da empresa em Conceição do 
Araguaia. 
 
O Projeto Araguaia Níquel Norte considera uma taxa de lavra de minério a uma média 
aritmética de 223 mil toneladas por ano, com final de vida útil de 24 anos, sendo que a 
extração mineral se dará ao longo de 16 anos, com parte do minério enviado a planta 
em Conceição do Araguaia e parte estocada. Os últimos 8 anos será basicamente 
enviado minério estocado a planta. Reservas de minério primário somam 
aproximadamente 7,66 milhões de toneladas com teor médio de 1,46 % de Ni ao longo 
da vida da mina, o que equivale a aproximadamente 78,25 toneladas de Ni Contido. 
 
Toda a área da Mina será limpa de vegetação e solo orgânico, numa profundidade de 
até 0,5m. Todo o solo será estocado para ser utilizado no futuro para recuperação das 
áreas impactadas pelo Projeto. A área a ser suprimida é predominantemente áreas de 
pastagem e presença de Juquira. 
 
A jazida será lavrada com equipamentos convencionais de desmonte mecânico, sem 
uso de explosivos, baseado no sistema escavadeira, trator e caminhão. Não haverá 
necessidade de utilização de perfuração e desmonte para remoção de estéril e de 
minério. Todo o material é friável o suficiente para ser escavado mecanicamente. O 
estéril da mina será disposto em pilhas fora e dentro da cava, onde o minério já estiver 
exaurido, sendo previstas 3 pilhas no total. 
 
A área total a ser suprimida no projeto é de 377,8 hectares. Depósitos de estéril e 
alguns acessos a todas as áreas de pilhas de minério serão recuperadas através de 
replantios de vegetação local a medida do avanço da lavra. 
 
O minério será transferido das frentes de lavra para um estoque próximo, de onde será 
retomado e transportado por caminhões bi-trem, com capacidade de 30 toneladas, até 
as futuras instalações de beneficiamento da Araguaia Níquel Metais Ltda em 
Conceição do Araguaia. Trata-se de um trajeto de cerca de 160 Km em estradas 
vicinais a serem otimizadas e mantidas, sendo previstos de 1 a 3 viagens por hora, 
sendo percorrido cerca de 38 Km na PA 449. Vale ressaltar que o projeto prevê que o 
trânsito de caminhões ocorra em cerca de 183 dias por ano, sendo paralisado em 
razão das condições operacionais de extração mineral na mina, que são limitadas 
pelas chuvas intensas na região, o que impossibilita a lavra. 
 
Como fator ambiental restritivo à lavra foi registrado a presença de cavidades 
próximas às cavas, sendo que se encontra em curso o procedimento de avaliação da 
relevância das 4 cavidades encontradas. Considerou-se como pré-requisito na etapa 
de LI que sejam verificados que os limites das cavas e limites das pilhas de estéril e 
topsoil para que não interfiram no raio de proteção de acordo com a relevância 
atribuída às cavidades. 
De forma geral, a área de inserção das estruturas do Projeto apresenta-se marcada 
por perturbações antrópicas relativas à ocupação humana em áreas rurais e áreas não 
urbanizadas de vilas, e ao uso agropecuário das terras, em que se verifica a alteração 
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da paisagem natural transformando-a em um mosaico onde predominam diferentes 
matrizes de origem antrópica. Na hipótese de não implantação do empreendimento, 
provavelmente serão mantidas as áreas alteradas pela atividade agropecuária 
exercida nos limites e entorno imediato da área e os impactos sobre a fauna e flora 
local tende a não ser mitigados, uma vez que o processo de ocupação urbana em 
médio prazo não pressupõe recuperação destes ambientes. 
 
Ainda, na hipótese de não implantação do empreendimento, os potenciais malefícios, 
tais como alteração de paisagem, possíveis incômodos e alterações da rotina local 
relacionados à implantação e operação do Projeto, trânsito de veículos e pessoas 
desconhecidas nas áreas próximas ao empreendimento, bem como os possíveis 
benefícios, como o aumento da empregabilidade, incremento no nível de renda, 
aumento da massa salarial em circulação e do recolhimento tributário, 
desenvolvimento urbano nas áreas próximas ao empreendimento e da dinamização 
econômica dos municípios serão anulados. Caso não haja novos empreendimentos na 
região a situação social e econômica dos municípios deverá permanecer da mesma 
forma. 
 
Quanto aos impactos ambientais, 18 impactos são classificados como negativos, 
sendo eles associados às alterações no meio físico e biótico nas fases de implantação 
e operação; 3 impactos são classificados como positivos, como os impactos de 
incremento no nível de renda, aumento da massa salarial em circulação e do 
recolhimento tributário por toda a vida útil do empreendimento, inclusive fase de 
fechamento, e também a restauração dos ambientes naturais e a atração da fauna 
para esses locais a partir da recuperação de áreas degradadas; e 1 impacto é 
classificado como de duplo efeito, podendo ser positivo e negativo, no caso o impacto 
de redução no nível de renda, diminuição da massa salarial em circulação e do 
recolhimento tributário, cuja adoção dos programas indicados de diversificação da 
economia poderá possibilitar uma redução dos efeitos adversos do término da 
atividade na região. Vale ressaltar que dos 18 impactos classificados como negativos, 
com o encerramento da atividade, praticamente todos eles deixaram de existir; 
 
Metade das condições avaliadas se refere a impactos restritos à ADA do 
empreendimento. Em cerca de um terço das condições avaliadas os impactos 
extrapolam a ADA, atingindo a AID e AII. Os outros três quartos das condições 
avaliadas indicam impactos reversíveis, sendo que o um quarto considerado 
irreversível deverá ser compensado à luz da legislação ambiental vigente; 
 
Como resultado da avaliação, nas condições em que foram feitas, não foi identificado 
impacto ambiental que pudesse alterar completamente o meio físico-biológico e/ou as 
estruturas socioeconômicas e culturais nas áreas de influência, e de consequência 
para a vida biótica e/ou social nas áreas de influência. Trata-se de impactos que na 
totalidade corresponde a magnitude média, principalmente associados à fase de 
implantação e operação do empreendimento, que apesar de representar alta 
capacidade de modificar qualitativa e quantitativamente o meio físico-biológico e/ou as 
estruturas socioeconômicas e/ou culturais nas áreas de influência, são impactos 
identificáveis, portanto controláveis, gerenciáveis e em grande parte reversíveis. 
 
O beneficiamento do minério não será realizado nas instalações de lavra, sendo o 
minério empilhado e retomado de acordo com a demanda, e transportado para a 
planta de beneficiamento da empresa em Conceição do Araguaia. 
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Trata-se de empreendimento com baixo número de equipamentos e colaboradores, e 
que deverá operar nos meses do ano de baixa pluviosidade em que as condições 
meteorológicas assim o permitirem, sendo considerado de baixo porte em relação a 
empreendimentos minerários em geral. 
 
Considera-se que o empreendimento não apresenta impactos ambientais fora do 
enquadramento legal vigente, sendo que os impactos negativos identificados poderão 
cessar quando do seu fechamento, e os positivos poderão ser potencializados durante 
a sua vida útil. Os impactos não mitigáveis poderão ser compensados nos termos da 
legislação ambiental vigente 
 
Na hipótese de implantação do Projeto Araguaia Níquel Norte, o espectro de impactos 
socioambientais do empreendimento deve incidir com preponderância junto à 
população das vilas, assentamentos rurais, propriedades, condomínios e casas de 
veraneio, localizadas mais próximas ao empreendimento e também nas sedes 
urbanas de Xinguara e Sapucaia. 
 
Ainda, em relação ao uso e ocupação do solo, a inserção do empreendimento não 
apresenta impeditivos para a continuidade das atividades agropecuárias 
predominantemente existentes na região prevista para a implantação do 
empreendimento, mas que pode refletir sobre os modos de vida e rotina social 
estabelecida na região, tipicamente rural, sem maiores movimentos e dinâmicas que 
ocorrem em centros urbanos. 
 
Pela capacidade do empreendedor em gerar recursos técnicos e financeiros para o 
efetivo controle e mitigação dos impactos ambientais negativos e a possibilidade de 
ganhos econômicos e sociais potencializados pelos programas sociais, considera-se 
que a implantação do Projeto Araguaia Níquel Norte, como concebido, no local 
pretendido, possui os atributos necessários para ter atestada a sua viabilidade 
ambiental. 
 


