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OS EFEITOS DA MINERAÇÃO DE FERRO E OURO SOBRE A VEGETAÇÃO 
ASSOCIADA AO SISTEMA HÍDRICO SUPERFICIAL DA REGIÃO DE SERRA DO 

NAVIO-PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP. 

Milton Antonio da Silva Matta1, Francisco de Assis Oliveira 2, Itabaraci Nazareno Cavalcante3, 
José Fernando Pina Assis1, Cesar Gurreiro Diniz4; Jorge Augusto Costa Martins5; Fernanda 

Santiago Ferreira5 ; Karen Monteiro Carmona5 & Yuri Bahia de Vasconcelos6 

RESUMO - Este trabalho apresenta uma avaliação do comprometimento da vegetação associada 
aos cursos hídricos superficiais na região dos municípios de Serra do Navio e Pedra Branca do 
Amapari, resultado das atividades de mineração de ferro pela empresa MMX e ouro pela empresa 
MPBA. Os trabalhos de campo associados às investigações cartográficas permitiram avaliar o grau 
de comprometimento da vegetação e o quanto isso afeta a qualidade das águas dos cursos hídricos e 
a própria qualidade de vida da população envolvida. Algumas recomendações envolvem a 
implementação dos ecossistemas emergentes, para controle biogênico de processos acíclicos 
(erosão pluvial) nas áreas de lavra e de rejeitos; nas áreas de mineração da microbacia Mário Cruz 
recomenda-se a recomposição (revegetação) dos ecossistemas nos locais com evidente perda de 
fitoestabilidade, esse processo evitará enxurradas com elevada magnitude no meses de janeiro a 
junho, período chuvoso; para reverter e sanar os danos de fragmentação e conversão dos 
ecossistemas lóticos (rios) em lênticos (lagos), causados pelas obras de infra-estrutura viária, 
recomenda-se soluções de engenharia associadas ao manejo de ecossistemas e bacias hidrográficas 
visando reabilitá-los. 

ABSTRACT - This paper presents an evaluation of vegetation impairment associated with the 
surface water courses, on the municipalities of Serra do Navio and Pedra Branca do Amapari. The 
impair results from mining activities, iron exploitation in the case of  MMX company and gold 
exploitation on the MPBA’s case. Field observation associated with cartographic investigation 
allowed to assess the degree of vegetation impairment and how it affects the water courses quality, 
as well as, the life quality of the local community. Some recommendations involve the 
implementation of emerging ecosystems, to control erosive processes in the mining and planning 
areas. In the mining area of the Mario Cruz microbasin, it is recommended restoration of 
ecosystems in places with clear loss of vegetal community (revegetation), this process avoids floods 
of high magnitude between the months of January and June, rainy season. To reverse and heal the 
damage from fragmentation and conversion of lotic ecosystems (rivers) in lentic (lakes), caused by 
the mining infrastructure, it is recommended the creation of engineering solutions to grant the 
management and rehabilitation of ecosystems and hydrographical basins. 

Palavras-Chave: Recursos Hídricos, Minério de Ferro e ouro, Vegetação 
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1 - INTRODUÇÃO 

Durante a primeira metade de 2008 realizou-se uma consultoria solicitada pelo Ministério 

Público do Estado do Amapá (MPEA) relativo à investigação dos impactos que as empresas 

mineradoras MMX e MPBA estariam causando sobre os recursos hídricos do estado do Amapá, nas 

regiões dos municípios de Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari.  

Este trabalho mostra o comprometimento da vegetação local e sua influência sobre a 

qualidade das águas superficiais do rio Amapari e seus tributários através de dois levantamentos de 

campo embasados por uma expressiva atividade cartográfica. 

 Este estudo faz parte das atividades de pesquisa do Laboratório de Recursos Hídricos e Meio 

Ambiente – LARHIMA, da Faculdade de Geologia, Instituto de Geociências da Universidade 

Federal do Pará. 

2 - ÁREA DE ESTUDO  

A área objeto deste trabalho é a Área de Influência Direta utilizada pela empresa MMX nos 

Estudos de Impactos Ambientais - EIA-RIMA relativos ao projeto de mienração de ferro, 

compreendendo os municípios de Serra do Navio, no setor noroeste e Pedra Branca do Amapari, a 

sul. A figura 01 mostra os sites de mineração das duas empresas de mineração que estão estabelidas 

na área e que foram objeto de investigação pelo contratro de consultoria com o MPEA.  

 

3 - OBJETIVOS 

O objetivo maior deste trabalho foi analisar o comprometimento da vegetação pelas ações das 

duas empresas mineradoras, principalmente os aspectos relacionados com os sistemas ripários 

(ribeirinhos) e suas influências sobre os recursos hídricos locais. 

Ainda como parte dos objetivos deste estudo está o estabelecimento de medidas e propostas 

para minimizar as agressões ambientais e permitir o desenvolvimento das atividades minerarias sem 

a agressão aos recursos naturais locais.  
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4 - METODOLOGIA 

A base de todo o estudo foi o material fornecido pelo Ministério Público do Estado do Amapá 

(MPEA), que constou de quatro CDs de dados, acrescidos de um conjunto de relatórios impressos 

das duas empresas, com diferentes versões dos EIA-RIMAs e respectivos mapas, referentes ao 

Projeto de Ferro do Amapá e do Projeto de Ouro da empresa MPBA. 

Posteriormente à análise do EIAS-RIMA procedeu-se à confecção de todas as bases 

cartográficas de interesse aos objetivos de toda a consultoria, que envolvia, entre outras coisas, a 

análise do comprometimento ambiental dos recursos naturais, principalmente os recursos hídricos.  

Realizaram-se duas etapas de campo onde se pode observar em detalhe a área sob influências 

das mineradoras, coletar amostras de água e sedimento dos principais cursos hídricos da área para 

análise de laboratório e observar de perto o comprometimento da vegetação. 

 

 

 

Figura 01 – Área de estudada, envolvendo os municípios de Serra do Navio e Pedra Branca de 
Amapari e as duas mineradoras lá instaladas MMX (Ferro) e MPBA (ouro). 

Nos levantamentos feitos na área, principalmente nas interfaces entre os sistemas aquáticos e 

os sistemas florestais e através da utilização de recursos de arquivos de imagens, resolução 1080 

pixels, coloridas, trazidas das duas campanhas de campo, elaborou-se a análise qualitativa de 

Pedra Banca do Amapari 

Mineração de ouro 

Mineração de Ferro 

Bacia de rejeitos 

Depósito de estéril 

Depósito de estéril 

Minério de Au 

Serra do Navio 
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elementos estruturais dos ecossistemas ribeirinhos e das zonas de interfaces (ecotonal) referentes à 

região do médio Amapari, inferindo-se sobre a vitalidade dos ecossistemas e possíveis impactos 

ambientais causados pela atividade mineradora. 

5 - JUSTIFICATIVA 

A remoção de ecossistemas florestais de planalto e a conseqüente eliminação dos processos 

cíclicos (ciclo de matéria) podem criar uma elevada probabilidade de se estabelecer processos 

acíclicos (erosão) em magnitude superior a dos padrões normais nesses sistemas naturais.  

Os ecossistemas ripários ou ribeirinhos são importantes componentes estruturais no 

funcionamento das bacias hidrográficas, principalmente naquelas de menor ordem (~1 a 6) e de 

elevada vulnerabilidade.  O metabolismo desses ecossistemas funciona como um importante 

elaborador e regulador, promovendo o equilíbrio de processos (e.g.; erosão, fluxo de elementos) que 

mantém a saúde dos ecossistemas aquáticos lóticos (rios) e lênticos (lagos).  

Neste sentido, a manutenção dos ecossistemas florestais de planalto (interflúvios) e os 

ribeirinhos (ripários) nas áreas de influência das empresas de mineração, podem controlar os vetores 

de fluxo nos corredores fluviais, na direção leste-oeste, pelos rios Sentinela e William até o rio 

Amapari. 

6 - ECOSSISTEMAS TERRESTRES 

Com relação aos ecossistemas florestais de planalto, a lavra do minério de ferro (MMX) 

eliminou os ecossistemas florestais de planaltos interfluviais dos afluentes do rio William, nas sub-

bacias do rio Taboca ao norte, rio Mário Cruz ao centro, e rio Sentinela ao sul da operação de 

exploração, o que caracteriza parte importante da Área de Influência Direta (AIDFe) determinada 

nos EIAs realizados (Fig. 01).   

De acordo com relatórios (MMX, 2006 & MPBA, 2006), a dimensão areal do impacto de 

remoção e alteração de ecossistemas florestais de planalto e ripários (ribeirinhos), para atender o 

projeto global de mineração de ferro foi de 1.078 há. 

A intervenção da mineração de ferro sobre os ecossistemas terrestres pode ser visualizado nas 

Figuras 02 a 05. 
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A lavra de ouro é realizada nas sub-bacias afluentes do rio William, pela margem direita as 

microbacias Taperebá e Urucum, e pela margem esquerda a microbacia Arrependido. 

A operação lavra de ouro tem influência também na bacia do rio Silvestre à oeste do rio 

William (Figura 01).  Essa operação de lavra de minério de ouro ocorreu com remoção e alteração 

de 719 hectares de ecossistemas florestais de planalto e ripários (ribeirinhos) dessas microbacias, 

acarretando a eliminação das funções de regulação desses sistemas. Esses planaltos interfluviais 

constituem parte central da Área de Influência Direta do projeto.  

A intervenção da mineração de ouro sobre os ecossistemas terrestres pode ser visualizada nas 

Figuras 06 a 11.  

 

Figura 02 – Detalhe da destruição da floresta 
na mina de ferro da MMX e muito pouca 
substituição da floresta nativa. 

Figura 03 – Aspecto da retirada de parte da 
vegetação original, vista a partir dos escritórios 
administrativos da mina de ferro da MMX. 

 

  

Figura 04– Detalhe da atividade de 
mineração de ferro da MMX e ecossistemas 
emergentes (revegetação) de gramíneas, ao 
fundo. 

Figura 05– Ao contrário da Fig. 06, aqui quase 
não existe indícios de ecossistemas emergentes 
(revegetação) nos palcos de material retirado da 
mineração MMX. 
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Figura 06– Contraste das duas vegetações na 
região da mina de ouro da MPBA. 
Ecossistemas emergentes (revegetação) e a 
vegetação primária, ao fundo. 

Figura 07– Estradas de acesso aos palcos da 
mineração da MPBA, com desflorestamento, 
mas com restos da vegetação primária. 

 

Figura 08– Detalhe do desenvolvimento de 
ecossistemas emergentes (revegetação) nos 
taludes trabalhados pela MPBA. 

Figura 09– Ao fundo, restos de vegetação de 
florestas primárias e, em primeiro plano,  
porções de revegetação construídas pela 
empresa MPBA 
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6.1 - ECOSSISTEMAS RIPÁRIOS (RIBEIRINHOS) 
Os ecossistemas ribeirinhos ocorrem nos domínios nas unidades de cambissolos (Cb), e solos 

aluviais (Al), no terço inferior das vertentes (catena) do alto William.  A operação de lavra do 

minério de ferro removeu e alterou alguns ecossistemas dessa classe.  

A partir da análise dos documentos da inspeção visual desse impacto, considera-se a 

necessidade de reposição e recomposição dos ecossistemas, o que, no caso da empresa MMX ainda 

não se encontra em curso.   

Nas secções onde foram realizadas as inspeções visuais, pode-se notar que as zonas ecotonais 

(transicionais) dos ecossistemas ripários estão com fitoestabilidade completa na linha de contato dos 

lóticos (rios) e terrestres. 

Igualmente como na área de mineração de ferro, a operação de lavra do minério de ouro 

removeu e alterou alguns ecossistemas dessa classe. Na inspeção visual desse impacto considera-se 

também a necessidade de reposição e recomposição dos ecossistemas, o que já se encontra em curso 

pela empresa MPBA, como parte do PRAD de 2006. 

6.2 - ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS 
As influências das atividades de mineração sobre a vegetação dos sistemas aquáticos se 

mostraram acentuada somente nas áreas da bacia do rio William. Principalmente no trecho que se 

estende entre o rio Amaparí até a mina de ouro da MPBA. Nesse trecho realizou-se uma 

investigação detalhada de qualidade de água, uma análise de sedimentos de fundo e de vegetação. 

  

Figura 10– Área com poucos indícios de 
ecossistemas emergentes (revegetação) nos 
palcos de material retirado da mineração 
MPBA 

Figura 11– Ao contrário da Fig. 10, aqui se 
percebe áreas totalmente recuperadas por 
ecossistemas emergentes (revegetação) nos 
palcos de material retirado da mineração 
MPBA. 
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Nos outros cursos hídricos de referência nesta consultoria, os igarapés Silvestre, Mario Cruz e 

Taboca, as agressões no que concerne a vegetação são restritas às zonas de desmatamento para as 

atividades de mineração e ás zonas de construção de estradas para as diversas vias de acesso das 

minaradoras. 

As figuras 12 a 19 exemplificam as agressões da mineração da empresa MPBA sobre a 

vegetação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 15– Cor amarela forte associada ao 

acúmulo de sedimentos do igarapé William e 

sua influência sobre a vegetação de 

margem, cerca de 200m da confluência com 

o rio Amaparí. 

Figura 14– Detalhe das raízes sub-aéreas da 

vegetação de margem do igarapé William e a 

influência do grande volume de sedimentos 

que o rio carrega.  

 
 

Figura 12– Vegetação típica da bacia do rio 

Amaparí encontrando as águas barrentas e 

amareladas do igarapé William, ao fundo. 

Figura 13– Detalhe das duas águas da foto 

da figura 21. A coloração mais amarelada se 

refere ao igarapé William. 
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7 - ANÁLISE GERAL DOS IMPACTOS SOBRE A VEGETAÇÃO 

Para a análise conjunta e geral dos impactos das atividades das duas mineradoras sobre a 

vegetação da área estudada, elaboraram-se os seguintes problemas e hipóteses: 

Problema 1:  

Como reverter os processos acíclicos (erosão) das áreas de lavra mineral de ferro (MMX) e 

ouro (MPBA), na região do médio rio Amapari, afetando o rio Sentinela (afluentes William, 

Taboca, Tapereba) e o rio Silvestre e seus efeitos sobre os ecossistemas aquáticos?  

  

Figura 16– Detalhe da influência dos 

sedimentos gerados pela mineradora de ouro 

MPBA sobre a vegetação do igarapé William. 

Figura 17– Vegetação do igarapé William e o 

contraste com as águas ricas em sedimentos 

na área da mineração MPBA. 

 

Figura 19– Ação dos sedimentos do igarapé 

William sobre a vegetação.  

Figura 18– Mais uma evidência da ação 

nociva dos sedimentos trazidos pelas águas 

do igarapé William sobre a vegetação 

ribeirinha. 
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Hipótese H1  

Na região da operação de exploração mineral ocorre um modelo monomodal de precipitação 

pluviométrica que apresenta anualmente, entre os meses de janeiro a junho, elevada erosividade, 

atuando como importante força criadora de processos acíclicos (erosão), nas áreas de remoção ou 

alteração dos ecossistemas. Como instrumento de recuperação, para restabelecer as barreiras 

naturais de controle, recomenda-se a reabilitação da função (serviços ambientais ou dos 

ecossistemas) que se efetiva pela implantação de ecossistemas emergentes, além de se considerar o 

horizonte temporal e o crescimento da complexidade estrutural e funcional.  

Problema 2:  

Como reabilitar as funções dos ecossistemas terrestres removidos e alterados pelas operações 

de mineração de ferro (Fe26) e ouro (Au79) na região do médio Amaparí, abrangendo os rios 

Sentinela, Mario Cruz, William, Taboca, Tapereba, Arrependido e Silvestre. 

Hipótese H2:  

A reabilitação das funções dos ecossistemas removidos deve seguir a montagem estrutural 

desses sistemas biológicos, com a seleção de germoplasmas apropriados (espécies), já em 

andamento, via Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD_MMX e MPBA 2006). 

Esses sistemas devem considerar espécies de elevada produtividade e rusticidade nas áreas de lavra 

mineral atualmente representada por gramíneas.  

Para a criação da complexidade dos ecossistemas emergentes que pode restabelecer os 

processos cíclicos, sugere-se iniciar a partir de ecossistemas monodominantes (e.g., domínio de 

gramíneas), progredindo para heterogêneos (mistos), visando alcançar a máxima complexidade 

estrutural e funcional, tanto nas áreas de lavra (remoção), como nas áreas alteradas (infra-estrutura 

industrial, apoio e sistema viário).  

 

8 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES   

Depois da realização do estudo, pode-se esboças alguns aspectos conclusicvos desta pesquisa 

que constituem recomendações sobre o comprometimento da vegetação em função das atividades 

de mineração. Dividiu-se as recomendações entre as duas atividades: Ferro e Ouro. 

Área de Mineração de Ferro - microbacia do Mário Cruz e microbacia Taboca  

1- Recomenda-se, como ponto inicial das atividades altamente necessárias a recuperação 

dessas áreas, do ponto de vista da vegetação, uma avaliação mais ampla do que a que foi aqui feita, 

dentro da abrangência de um ciclo hidrológico completo (12 meses) para que os fatores climáticos, 

hidrológicos e geológicos possam ser satisfatoriamente avaliados; 
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2- A continuação dos serviços de revegetação do PRAD de 2006, que corresponde a 

implementação dos ecossistemas emergentes (Hipótese 1), para controle biogênico de processos 

acíclicos (erosão pluvial), deve ser altamente recomendada, nas áreas de lavra (sítios de 

exploração), e de rejeitos; 

3- Nos ecossistemas implantados pela empresa como parte do PRAD (igarapés Mario Cruz e 

Taboca), na área de operação da mina, recomenda-se considerar a vantagem da seleção de ideótipos 

de gramíneas, herbáceas, arbustivas e arbóreas da flora local e associá-los aos germoplasmas de 

espécies tropicais exóticas de conhecida eficiência em recuperações de áreas alteradas [e.g., 

Calopogonium mucunoides (calopogônio)]; 

4- Nas áreas de mineração da microbacia Mário Cruz recomenda-se a recomposição 

(revegetação) dos ecossistemas nos locais com evidente perda de fitoestabilidade. Esse 

procedimento controlará os processos acíclicos (enxurradas) com elevada magnitude nos meses de 

janeiro a junho, período chuvoso; 

5- No sistema viário do projeto de Ferro. (MMX) há necessidade de recomposição 

(revegetação) dos ecossistemas terrestres contíguos aos componentes de infra-estrutura viária nos 

pontos de corte do rio (pontes, tubos ou bueiros). Para sanar ou diminuir a probabilidade de 

enxurradas com alta densidade de sedimentos que assoream os ecossistemas lóticos e lênticos (rios 

e lagos) existentes nas cotas inferiores nessa Área de Influência Direta (AID), recomendam-se a 

utilização de canaletas, extravasores com filtros de sedimentos e dissipadores de energia das águas 

pluviais;                                                                                                                                                                  

6- Para restabelecer o controle biótico nas zonas ecotonais (ecossistemas x ecossistemas) e 

preservar habitats e nichos, recomenda-se a inclusão de práticas de controle (PRAD) dos processos 

induzidos de destruição de margens dos ecossistemas aquáticos lóticos e lênticos (rios e lagos), na  

mMC (microbacia Mário Cruz) e mTAB (microbacia Taboca), considerando-se que este fenômeno 

causa a fragmentação do canal hidráulico, e a conseqüente destruição da integridade dos 

ecossistemas aquáticos pela sedimentação, além da carga natural de sedimentos;  

7- Para reverter e sanar os danos de fragmentação e conversão dos ecossistemas lóticos 

(rios) em lênticos (lagos), causados pelas obras de infra-estrutura viária, recomenda-se soluções de 

engenharia associadas ao manejo de ecossistemas e bacias hidrográficas visando reabilitá-los na 

vigência do projeto, atendendo ao que determina a Lei nº4.771/65;  

8- Implementar Plano de Manejo de Ecossistemas e Bacias Hidrográficas no âmbito do 

PRAD em andamento, como parte do programa de meio ambiente da empresa (inclui hipótese 1 e 

2). Este plano deve ter foco de metas para atender toda a demanda da Lei nº4.771/65, concernente 

ao manejo de ecossistemas emergentes (PRAD), e aos remanescentes nas áreas de planalto, 

encostas, bem como os ripários (ribeirinhos), nas Áreas de Influência Direta (AID).  
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Mineração de Ouro – MPBA- bacias Silvestre e William  

 1- Recomenda-se a reabilitação de áreas instáveis com fitoestabilidade incompleta, na 

microbacia do rio Areia, afluente da margem esquerda do rio Silvestre, para restabelecer o controle 

biótico da erosão pluvial;  

2- Para os ecossistemas ripários (ribeirinhos) na microbacia do rio  William, que possuem 

nível de fitoestablidade completa na zona ecotonal, na secção examinada, recomenda-se  manter a 

integridade desses ecossistemas e suspender a adição de sedimentos à montante, atendendo ao que 

determina a Lei nº4.771/65; 

3- Nas microbacias do rio William e seus afluentes, rio Taperebá e rio Arrependido, 

recomenda-se o restabelecimento dos ecossistemas ripários e suas respectivas zonas ecotonais, 

seguindo as indicações de largura mínima indicadas na Lei nº4.771/65, que trata da manutenção e 

da integridade desses sistemas biológicos;  

4- Implementar Plano de Manejo de Ecossistemas e Bacias Hidrográficas no âmbito do 

PRAD em andamento, como parte do programa de meio ambiente da empresa (inclui hipótese 1 e 

2). Este plano deve ter foco de metas para atender toda a demanda da Lei nº4.771/65, concernente 

ao manejo de ecossistemas emergentes (PRAD), e aos remanescentes nas áreas de planalto, 

encostas, bem como os ripários (ribeirinhos) nas Áreas de Influência Direta (AID).   
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