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mineprojeto

Tocantinzinho 

e potenciais 

prospectos no 

Pará correm o 

risco de serem 

inviabilizados 

por medida 

monocrática do 

Ministério de 

Meio Ambiente

Por iniciativa do Ministério de Meio Ambiente, 
o governo federal baixou, dia 19 de dezembro, 
duas medidas provisórias - a MP-756/2016 e a MP-
758/2016 – que agora estão sendo discutidas em 
uma das comissões mistas (deputados e senadores) 
no Congresso Nacional. Se aprovadas como estão, 
inviabilizarão o Projeto Tocantinzinho, de ouro, 
onde já foram investidos mais de US$ 230 milhões 
(exploração + aquisição), com investimentos de 
CAPEX previstos de mais de US$ 500 milhões. Tam-
bém impedirão o desenvolvimento de outros pros-
pectos minerais promissores no sudoeste do Pará. 
Com isso, lançarão mais uma sombra de descrédito 
do país junto a investidores internacionais, já ressa-
biados com a indefinição em relação à mudança ou 
não no Código de Mineração. As medidas provisó-
rias têm em comum o fato de não terem sido am-
plamente discutidas e afetarem muitos interesses 
na região – não somente da mineração. 

Por Redação ITM

INVE$TIMENTO
Uma ameaça ao 

A MP 758 altera os limites da APA do Tapajós e do Parque 
Nacional do Jamanxin. O Parque ganha uma área extra de 
51 mil ha como compensação a uma liberação de 862 ha  
para assentamento dos leitos e da faixa de domínio da 
ferrovia 170 (a Ferro Grão) e da BR-163. Com essa amplia-
ção, o Projeto Tocantinzinho fica confinado no parque e 
está inviabilizado.“Todas as obras de engenharia (planta, 
barragem de rejeitos e depósito de estéril) caem dentro 
do que seria a zona de amortecimento do parque, o que 
é a mesma coisa que cair dentro do parque”, diz Elton 
Pereira, Vice-presidente de Exploração da TriStar Gold 
(Castelo dos Sonhos), um dos principais entusiastas desse 
projeto, iniciado há mais de 10 anos.
Ele explica que, não bastasse a desproporção (862 ha x 51 
mil ha de compensação), a área acrescentada é a mesma 
que foi suprimida em 2006 e compensada então com uma 
área equivalente na porção norte do parque. “Fizemos 
um esforço muito grande para preservar a área para a 
mineração e, agora, somos surpreendidos por essas MPs”.
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A outra MP, a 756, transforma parte (305 mil ha) da FLO-
NA (Floresta Nacional) Jamanxin em uma APA (Área de 
Proteção Ambiental) com 542 mil ha – pois também foram 
incorporados cerca de 230 mil ha que não pertenciam a 
nenhuma área de preservação. A MP 756 também amplia 
o Parque Nacional Rio Novo em 438 mil ha, restringindo 
qualquer atividade econômica nessa nova área (inclusive 
os potenciais prospectos minerais). “Aqui também, a com-
pensação é descabida. Ao invés de se compensar a perda 
de parte da FLONA com outra área equivalente, resolvem 
ampliar um parque nacional (Rio Novo) e restringem em 
definitivo a atividade econômica em uma área extrema-
mente promissora para a mineração”, diz Pereira. 
As duas medidas provisórias só foram aplaudidas até o 
momento por aqueles que desenvolvem atividades na 
área da Floresta Nacional Jamanxin e, agora, com a APA, 
poderão regularizar os seus negócios. As ONGs, de um 
modo geral, aplaudem o aumento da área protegida pelas 
MPs, mas criticam justamente a regularização de negócios 
ilegais com a criação da APA – que estabelece um prece-
dente perigoso para todas as outras áreas de preservação. 
Lideranças políticas locais, como os ex-governadores e se-
nadores Flexa Ribeiro (PSDB) e Jader Barbalho (PMDB), 
adversários políticos históricos, também estão subindo 
nas tamancas contra as MPs. Jader está indignado em par-
ticular com os 230 mil ha, reduto de fazendeiros e nego-
ciantes que estão lá desde os anos 70 e 80, que foram 
acrescentados à APA Jamanxin. Flexa Ribeiro também. Só 
que vai além.Ele aponta uma tendência desde 2006 de 
contingenciamento de áreas paraenses pelo governo fe-
deral. Pelas suas contas, o Pará tem hoje 49% de seu terri-
tório “engessado” por áreas de preservação definidas por 
atos federais. Também questiona esse tipo de resolução 
por meio de medida provisória. 

DADOS RELEVANTES E ATUALIZADOS 
DO PROJETO TOCANTINZINHO

Recursos minerais totais de75 t       (2,4 MOz) de ouro

Reservas lavráveis de 62 t       (2 MOz) de ouro

Vida útil da mina de11anos

INVESTIMENTOS REALIZADOS
“A Lei 9.985/2000 é taxativa ao exigir a consulta 
pública,  antes da criação ou ampliação de unida-
des de conservação, uma vez que os principais in-
teressados devem se manifestar a respeito”. Flecha 
Ribeiro conhece o potencial mineral da região, o 
Projeto Tocantinzinho inclusive, e está liderando a 
resistência às MPs na comissão mista no Congres-
so. “Já apresentamos emendas às duas matérias, 
para tentar reverter seus efeitos”. Junto com outras 
autoridades do governo paraense, Flecha Ribeiro 
também se reuniu, no início do ano, com os mi-
nistros José Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco 
(Secretaria Geral da presidência) e o que ouviu 
foi que houve uma falha de comunicação entre os 
ministérios e que essa questão será revista. 

Aquisição do projeto (2010): US$ 120 milhões

Custos previstos de implantação da mina: US$ 503 milhões

Exploração (Brazauro + Eldorado): US$ 110 milhões

Empregos diretos: +600

Empregos indiretos: ~3.000
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