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Apresentação

O presente volume expõe uma série de análises críticas sobre o Estudo de Impacto 
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) apresentados pela empresa Co-
pelmi Mineração Ltda à Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roes-
sler (FEPAM) no processo administrativo 6354-05.67/18-1, e considerou a ocorrência de 
duas conturbadas audiências públicas realizadas no âmbito do licenciamento ambiental, 
uma em Charqueadas, em março de 2019, e outra em Eldorado do Sul, em junho deste 
mesmo ano. O referido processo busca a Licença Prévia (LP) para o projeto Mina Guaí-
ba, que pretende se instalar como a maior lavra de carvão a céu aberto do Brasil, ocu-
pando uma área total de cerca de 5.000 hectares entre os municípios de Charqueadas e 
Eldorado do Sul, e extraindo mais de 160 milhões de toneladas de carvão mineral (além 
de areia e cascalho), em 23 anos de operação.

Os estudos aqui apresentados foram realizados, de forma voluntaria, por pesqui-
sadores e técnicos de diversas instituições de ensino e pesquisa e entidades ambien-
talistas do Rio Grande do Sul, e organizados na forma de um Painel de Especialistas, 
publicação que tem o objetivo de expor para a sociedade as falhas, omissões e lacunas 
dos estudos apresentados pela empresa Copelmi e informar sobre os potenciais impac-
tos socioambientais do projeto Mina Guaíba. O propósito é qualificar o debate público, o 
processo de licenciamento ambiental e ações de cunho jurídico, a partir de informações 
técnicas independentes. 

Cabe dizer que este formato de exposição das omissões em torno do EIA/RIMA de 
um mega projeto é pioneira no Estado do RS e encontrou inspiração no documento “Pai-
nel de Especialistas: Análise Crítica do Estudo de Impacto Ambiental do Aproveitamen-
to Hidrelétrico de Belo Monte” (http://www.xinguvivo.org.br/wp-content/uploads/2010/10/
Belo_Monte_Painel_especialistas_EIA.pdf) organizado por Sônia Maria Simões Barbosa 
Magalhães Santos e Francisco del Moral Hernandez, publicado em 2009. Este documen-
to embasou posições importantes no embate da sociedade às graves violações de direi-
tos humanos e ao ambiente, no célere processo de licenciamento da maior hidrelétrica 
brasileira, auxiliando no embasamento técnico para elaboração de Ações Civis Públicas, 
Termos de Ajustamento de Conduta e outras ações jurídicas.

O presente painel foi articulado no âmbito do Comitê de Combate à Megamineração 
(CCM-RS), como mais uma estratégia e ferramenta de enfrentamento desta complexa 
pauta. O CCM-RS foi constituído para inserir a sociedade gaúcha no debate sobre o 
futuro do Rio Grande do Sul, a partir da necessidade de fazer frente à investida do capital 
minerador observada nos últimos anos neste território, quatro projetos de megamineração 
já estão em fase de licenciamento ambiental, sendo eles o Projeto Mina Guaíba (objeto 
deste primeiro Painel de Especialistas), o Projeto Fosfato Três Estradas, da empresa Águia 
Fertilizantes S.A., que pretende minerar fosfato no município de Lavras do Sul, o Projeto 
Caçapava do Sul, da empresa Nexa Resourses, que pretende minerar zinco, chumbo e 
cobre, no município que dá nome ao projeto, e o Projeto Retiro, da empresa RGM – Rio 
Grande Mineração SA, que pretende minerar titânio (e outros minerais pesados) em São 
José do Norte. 

http://www.xinguvivo.org.br/wp-content/uploads/2010/10/Belo_Monte_Painel_especialistas_EIA.pdf
http://www.xinguvivo.org.br/wp-content/uploads/2010/10/Belo_Monte_Painel_especialistas_EIA.pdf
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O Painel de Especialistas – Análise Crítica do Estudo de Impacto Ambiental 
da Mina Guaíba – Volume 1 aborda 5 grandes componentes, são eles: Meio Físico 
(abarcando análises quanto aos recursos hídricos, solo, qualidade do ar e alterações pai-
sagísticas); Meio Biótico (contemplando questões relacionadas à flora e fauna nativas, 
inclusive ameaçadas de extinção, assim como à Área de Proteção Ambiental e Parque 
Estadual Delta do Jacuí e à recuperação da área degradada após a exaustão da jazida); 
Meio Socioeconômico (apresentando as falhas na caracterização socioeconômica, as 
inconsistências do Plano de Reassentamento Involuntário das populações residentes na 
área, e os contrapontos ao discurso do desenvolvimento pela mineração); Populações 
Indígenas (expondo a complexidade da sociedade Guaraní e a invisibilidade das aldeias 
indígenas do entorno nos estudos pela negação do direito à consulta livre, prévia e infor-
mada) e Saúde (explicitando a completa falta de avaliação dos efeitos nocivos à saúde 
oriundos deste projeto carbonífero). 

Ao final são apresentados Anexos com importantes posicionamentos do Conselho 
Estadual dos Direitos Humanos, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Estadual dos 
Povos Indígenas, da Aldeia Guaraní Guajayvi, do Comitê Estadual da Reserva da Bios-
fera da Mata Atlântica, do Comitê dos Povos e Comunidades Tradicionais do Pampa, e 
da Associação dos Servidores da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do RS. Cabe 
registrar que houve solicitação, por parte das entidades ambientalistas representantes 
da Assembleia Permanente em Defesa do Meio Ambiente no RS (APEDeMA-RS), de 
tratar do projeto Mina Guaíba no Conselho Estadual de Meio Ambiente e, por votação, o 
Conselho se negou à pautar o tema.

A participação da sociedade em processos de tomada de decisão que envolvam 
sua qualidade de vida é garantida de forma ampla por acordos e legislação nacional e 
internacional vigente, mas tem que se fazer valer, este documento é apresentado como 
mais uma possíbilidade neste sentido. É relevante expor que muitos destes pareceres, 
que apontam para as falhas e a consequente inépcia deste EIA/RIMA e para a inviabilida-
de socioambiental do projeto foram apresentados ao órgão ambiental no rito do processo 
de licenciamento ambiental, quando do período de consulta pública. Em 12 de agosto de 
2019 a Fepam emitiu um ofício com cerca de 130 itens para serem complementados pelo 
empreendedor, além de ter anexado mais de 20 pareceres apresentados, que também 
necessitam de respostas. Para que a sociedade civil organizada tenha acesso às novas 
informações, tendo tempo hábil de analisar os novos documentos da empresa, e emitir 
novos pareceres que possam ser considerados pelo órgão licenciador, continuamos exi-
gindo novas Audiências Públicas oficiais do processo de licenciamento ambiental, desta 
vez incluindo Porto Alegre (que é potencialmente afetada), após a apresentação das 
complementações pela empresa. Tal demanda justifica-se considerando a quantidade e 
complexidade das complementações solicitadas, configurando alterações significativas 
nas informações relacionadas ao projeto.

Alertamos ainda que o projeto da Mina Guaíba não é um projeto isolado, mas faz 
parte de uma política de fortalecimento de uma matriz energética baseada na queima de 
carvão mineral, com a pretensão de instalação de um Polo Carboquímico na região. Pro-
jeto este que não foi nem está sendo discutido com a sociedade e que demandará, caso 
seja efetivado, após o carvão da Mina Guaíba ser exaurido (em pouco mais de 20 anos), 
a abertura de novas minas na região, indefinidamente. Esta pretensão está totalmente 
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na contramão da análise do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres na 
Cúpula do Clima de 2019, que reforçou estarmos “perdendo a batalha contra a mudança 
climática” e pediu o fim da construção de usinas de carvão a partir de 2020 em todo o 
mundo, além da anulação gradual dos subsídios aos combustíveis fósseis e uma mudan-
ça rápida para fontes de energias renováveis, como solar, eólica e geotérmica. Conside-
ramos que a falta de informações sobre o Polo Carboquímico é extremamente grave e 
que o projeto deveria estar sendo debatido e considerado no processo de licenciamento 
ambiental neste mesmo momento, em função da completa interdependência entre Polo 
e Mina, avaliando assim os impactos sinérgicos destes projetos.

No momento, o Comitê de Combate à Megamineração no RS segue acompanhan-
do o licenciamento ambiental da Mina Guaíba, aprofundando os estudos e incorporando 
especialistas de outras áreas, porém, as inúmeras fragilidades e inconsistências identifi-
cadas nos estudos e no projeto, apresentadas neste Painel, já embasam o entendimento 
de que o projeto Mina Guaíba não tem viabilidade socioambiental e que a solicitação de 
Licença Prévia deve ser indeferida pelo órgão ambiental.

Porto Alegre, novembro de 2019.

Camila Dellagnese Prates 
Eduardo Raguse 

Júlio Picon Alt  
Lorena Cândido Fleury 
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Principais aspectos apontados pelos pareceres

Sobre os estudos

• Inconsistências metodológicas; 
• Correlações e interpretações que induzem ao erro;
• Ausência de referenciais bibliográficos consistentes, atuais e que considerem 

os ambientes e sociabilidades locais;
• Ausência de dados sobre as populações indígenas na região;
• Coleta e classificação assistemáticas de espécies, com riscos para o conheci-

mento e a preservação da biodiversidade local.

Sobre os impactos

• Subdimensionamento da área diretamente afetada; 
• Desconsideração dos impactos em Porto Alegre; 
• Subdimensionamento da população atingida;
• Subdimensionamento das pressões nos aparatos de saúde pública da Região 

Metropolitana; 
• Omissão das populações indígenas residentes na região;
• Omissão da perda da biodiversidade local;
• Diminuição do real número de pessoas afetadas pelo deslocamento compulsó-

rio;
• Diminuição dos impactos negativos sobre os efeitos dos particulados do carvão 

no ambiente, nas sociabilidades e na economia;
• Desconsideração dos riscos à saúde na população do entorno;
• Omissões na avaliação dos riscos à segurança hídrica da região;
• Medidas mitigadoras insuficientes em diferentes áreas;
• Negligência na exposição dos reais custos sociais, ambientais e econômico do 

projeto. 



Parte 1

 Meio Físico
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Sobre a importância estratégica do Rio Jacuí no 
planejamento de recursos hídricos da região de  
Porto Alegre e problemas associados ao  
projeto Mina Guaíba
Iporã Possantti1 
Rualdo Menegat2

Tópicos abordados

1. As pressões sistêmicas sobre a água hoje e no futuro
2. Planejamento e gestão de recursos hídricos no Brasil
3. O Rio Jacuí e seu papel único na segurança hídrica na região de Porto Alegre
4. Mina Guaíba: as lacunas do projeto sob a perspectiva dos recursos hídricos

Metodologia

O presente parecer técnico foi elaborado por meio de pesquisa documental e opi-
nião especialista. Primeiramente, a temática de recursos hídricos foi analisada no con-
texto global e nacional. A seguir, o sistema hídrico da região de Porto Alegre foi avaliado 
em termos de sua capacidade de adaptação. Por fim, um olhar detalhado sobre a temáti-
ca foi focalizada no projeto Mina Guaíba, tendo como documento base o EIA do projeto.

Resumo

Porto Alegre deve se preparar para enfrentar as incertezas do futuro associadas às pres-
sões sistêmicas exercidas sobre a oferta de água e sobre o consumo de água. Uma 
rota de ação robusta deverá apostar na preservação ambiental das áreas de captação 
de água e na manutenção de uma alta capacidade de adaptação. O Rio Jacuí consiste 
no único componente responsável pela segurança hídrica na região de Porto Alegre, 
tanto em termos de quantidade, qualidade e baixo risco tecnológico. O projeto “Mina 
Guaíba” traria um risco tecnológico adicional e reduziria a capacidade de adaptação do 
sistema hídrico de 2 milhões de habitantes na região de Porto Alegre. Por isso, o projeto 
“Mina Guaíba” não é adequado em termos locacionais e sua licença ambiental deve ser 
indeferida pelo órgão ambiental. Além disso, o Estudo de Impacto Ambiental do projeto 
apresenta lacunas graves relativas à questão dos recursos hídricos.

1 As pressões sistêmicas sobre a água hoje e no futuro

A água é um recurso vital para a existência e desenvolvimento humano no mundo. 
Embora tenha vários usos, enquanto recurso seu estado é determinado por pressões 
sistêmicas. Essas pressões são exercidas tanto sobre a oferta de água quanto sobre os 
usos da água. Pelo lado da oferta estão as dinâmicas climáticas e hidrológicas, que re-

1  Engenheiro Ambiental, Mestrando no Programa de Pós Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento 
Ambiental (IPH/UFRGS). Membro do Coletivo Ambiente Crítico. Contato:possantti@gmail.com
2  Professor Adjunto no Instituto de Geociências da UFRGS (IGEO/UFRGS). Geólogo, Doutor em Ecologia 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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presentam a entrada de água e sua distribuição espacial e temporal nos compartimentos 
dos sistemas hídricos. Pelo lado do consumo se encontram a dinâmica demográfica, o 
comportamento, hábitos e escolhas feitas pelo usuário que resultam no uso da água para 
o consumo humano, e também a dinâmica econômica, que se manifesta no uso da água 
na produção de alimentos, atividades industriais, produção de energia, etc.

Pressões sobre os usos da água

As pressões sobre os usos da água no mundo nunca foram tão grandes. A revolu-
ção industrial a partir do século XIX desencadeou um crescimento populacional e econô-
mico a nível global sem precedentes, conduzindo o consumo anual global por água para 
aproximadamente 4600 km³ em 2010 (BUREK et al., 2016). Calcula-se que esse valor 
corresponda à oito vezes o consumo global por água de um século atrás (WADA et al., 
2016).

Até 2050 espera-se que a população global aumente de 7,5 bilhões (em 2017) para 
9,7 bilhões (UN-DESA, 2017). O tamanho da economia global, por sua vez, espera-se 
que quadruplique até 2050 (OECD, 2012). Portanto, presume-se que o consumo por 
água no mundo continue a crescer nas primeiras décadas do século XXI em uma taxa 
de aproximadamente 1% ao ano em função das pressões de crescimento populacional 
e econômico (WWAP/UN-WATER, 2018).

Uma decorrência significativa das pressões demográficas e econômicas é o pro-
cesso de urbanização da população mundial, sendo previsto um aumento da proporção 
de 55% atual para 68% do mundo vivendo em cidades em 2050 (UN-DESA, 2018). Isso 
implica em uma crescente competição por água entre as cidades e outros setores usuá-
rios de água presentes nos mesmos sistemas hídricos, como a produção de alimentos 
e indústrias. Os resultados de Flörke et al. (2018) sugerem que até 2050 o setor usuário 
da produção de alimentos poderá entrar em conflito com o abastecimento urbano nos 
sistemas hídricos de 41% das 482 maiores cidades do mundo. Nesse mesmo estudo, 
nota-se que a região metropolitana de Porto Alegre e de Salvador são as únicas cidades 
brasileiras previstas na lista das vinte cidades com maior déficit de água em 2050, com 
Porto Alegre ocupando a nona posição e Salvador a décima segunda posição.

Pressões sobre a oferta de água

Além das pressões pelo lado dos usos da água, espera-se a escalada de pressões 
sistêmicas pelo lado da oferta ao longo do século XXI, principalmente o agravamento 
das mudanças climáticas e mudanças na cobertura e uso do solo (WWAP/UN-WATER, 
2018).

De acordo com Huntington (2005), as observações da maioria das variáveis climá-
ticas ao longo do século XX indicam que o aquecimento global vem intensificando o ciclo 
hidrológico, com tendências de aumento na escala regional de eventos extremos, como 
secas e inundações. Nesse sentido, a tendência de aumento de perdas por evapora-
ção é prognosticada, indicando possíveis consequências negativas na disponibilidade 
superficial de água em regiões altamente irrigadas e dependentes de fluxos de retorno 
(MALEK et al., 2018).

Crise hídrica em escalada global

O resultado das pressões descritas consiste em uma situação de crise em eviden-
te escalada a nível global. Estima-se, por exemplo, que em torno de quatro bilhões de 
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pessoas no mundo enfrentam escassez severa de água em pelo menos um mês ao ano 
e um bilhão de pessoas enfrentam ao menos nove meses de escassez severa ao ano 
(MEKONNEN e HOEKSTRA, 2016). De fato, o Fórum Econômico Mundial (2019) identi-
fica que (1) crises hídricas, (2) eventos meteorológicos extremos, (3) falhas na mitigação 
e adaptação às mudanças climáticas, (4) desastres ambientais naturais e (5) desastres 
ambientais induzidos pela ação humana, estão entre os 10 maiores riscos para o mundo 
(Figura 1), tanto em termos de impacto quanto em termos de chance de ocorrência.

Figura 1 - Os 10 maiores riscos para o mundo em 2019 segundo o Fórum Econômico Mundial. Elipses 
em amarelo apresentam riscos associados ao planejamento e gestão de recursos hídricos. 

Fonte: Adaptado e traduzido de World Economic Forum (2019).

2 Planejamento e gestão de recursos hídricos no Brasil

No Brasil, o uso da água enquanto recurso é dirigido pela Política Nacional dos 
Recursos Hídricos (Lei Federal n. 9433/1997). A Política Nacional dos Recursos Hídricos 
tem diversos fundamentos e objetivos, dos quais destacam-se os seguintes (grifo nosso):

Art. 1º, inciso IV: “a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o 
uso múltiplo das águas”

Art. 2º – São objetivos da Política Nacional dos Recursos Hídricos:

I – assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, 
em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;

III – a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natu-
ral ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.
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Esses fundamentos e objetivos traduzem de forma clara a percepção e expectati-
vas da sociedade quanto ao uso da água: contribuir para usos múltiplos significa reduzir 
conflitos e melhor distribuir os benefícios do uso da água entre as pessoas. Assegurar 
à atual e futuras gerações o acesso à água remete ao desenvolvimento sustentável, ou 
seja, pensar no futuro. Finalmente, a prevenção e defesa contra eventos críticos significa 
que devemos conhecer os riscos e tomar decisões para seu controle e redução. Eventos 
críticos são difíceis de prever, porém é sempre possível reduzir o seu impacto se o siste-
ma hídrico estiver adaptado e preparado para responder.

Dessa forma, atingir os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos e aten-
der às demandas da sociedade requer decisões que contribuam para aumentar a ca-
pacidade de adaptação, e não o contrário. Decisões que envolvem mudanças no uso e 
cobertura do solo (licenciamento de atividades econômicas) e de uso da água (conces-
são de outorgas para captações e lançamentos) que resultem em maiores riscos para 
a sociedade devem ser avaliadas cuidadosamente sob um contexto mais amplo, pois 
poderão reduzir as opções disponíveis em um futuro próximo, tornando todo o sistema 
hídrico mais vulnerável à crises e incertezas. Esse contexto mais amplo significa incluir a 
bacia hidrográfica, verificar a presença de outros elementos causadores de risco, siner-
gias entre os mesmos e quais as alternativas disponíveis aos usuários.

Incertezas e capacidade de adaptação

Planejar ações relacionadas a recursos hídricos considerando um horizonte de 
tempo de longo prazo consiste em um dos maiores desafios para os gestores e tomado-
res de decisão na área (LOUCKS e VAN BEEK, 2017). A causa principal da dificuldade 
reside em diversas formas de incerteza produzidas pela inter-relação entre as pressões 
sistêmicas exercidas sobre a oferta de água (dinâmicas climáticas e de uso e cobertura 
do solo) e as pressões sistêmicas exercidas sobre o consumo de água (dinâmicas de-
mográficas e econômicas).

Segundo Walker et al. (2003, 2012), incerteza não é simplesmente a ausência de 
conhecimento, mas sim uma situação de conhecimento inadequado, que pode tomar 
três formas: (1) inexatidão, (2) falta de confiabilidade e (3) ignorância. A incerteza pode 
prevalecer mesmo em ambientes onde a informação é abundante, se manifestando em 
diferentes níveis: desde situações onde é possível identificar uma trajetória futura, pas-
sando por situações onde múltiplas trajetórias futuras são possíveis (mas não é possível 
determinar qual é a mais provável) até situações onde o futuro é completamente desco-
nhecido (não é possível formular um modelo para criar trajetórias futuras). Essa última 
situação é denominada em Walker et al. (2012) de incerteza profunda (deep uncertainty), 
e inclui cenários onde não há concordância entre analistas sobre (1) o modelo mais ade-
quado para descrever as interações entre as variáveis do sistema, (2) as distribuições 
de probabilidade que representam a incerteza e (3) como valorar diferentes resultados 
possíveis.

Conforme o nível de incerteza, é possível a sua representação em números para 
o cálculo de projetos de engenharia (ex.: altura de diques, barragens e estruturas de 
captação de água). Para outras incertezas isso já não é possível, como, por exemplo, a 
mudança climática e o seu efeito em eventos extremos, as tecnologias que estarão dis-
poníveis no futuro e qual o impacto dessas tecnologias no uso da água e dos recursos 
naturais.

Em um ambiente dinâmico e repleto de incertezas os sistemas construídos para 
a provisão de água precisam de capacidade de adaptação. A capacidade de adapta-
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ção requer sistemas que sejam flexíveis, cujo uso e operação possam ser alterados e 
ajustados conforme as condições mudam. Essa flexibilidade pode ocorrer tanto no uso 
da infraestrutura física quanto no arcabouço institucional de governança da água. Por 
exemplo, quanto mais diversificado for um sistema de abastecimento de água, mais 
engajados forem os usuários, mais oportunidades de cooperação entre instituições, me-
lhor for a percepção comum dos problemas e mais instrumentos de gestão estiverem 
disponíveis para estimular o seu uso racional, maior será a capacidade de adaptação a 
cenários adversos futuros, incluindo aí crises hídricas e acidentes.

As diversas crises hídricas enfrentadas por regiões metropolitanas nos últimos 10 
anos têm mostrado que a nossa capacidade de adaptação não está conseguindo acom-
panhar as mudanças produzidas pelas pressões sistêmicas. O clima está mudando, as 
cidades estão mudando, as relações entre as pessoas e o uso da tecnologia estão mu-
dando. Porém, a abordagem e decisões que tomamos para modificar o meio e utilizar os 
recursos naturais mudaram muito pouco.

3 O Rio Jacuí e seu papel único na segurança hídrica na região de Porto 
Alegre

A cidade de Porto Alegre capta água bruta para seu abastecimento em três pontos 
no Lago Guaíba, um ponto no Canal Navegantes e outro no Canal Jacuí – o último para 
abastecer a comunidade das ilhas do delta (Figura 4). Os principais afluentes desses 
mananciais são os rios Gravataí, Sinos, Caí e Jacuí.

Nesse sistema hídrico, o Rio Jacuí consiste no principal componente que estabele-
ce a segurança hídrica, tendo em vista os seguintes fatores:

1. O Rio Jacuí contribui com 86,3% da vazão média de aporte ao Lago Guaíba, ou 
seja, é o maior responsável pela quantidade de água (Figura 2);

2. A qualidade de água do Rio Jacuí é a melhor de todos os outros aportes (Figura 
3), diluindo cargas poluidoras provenientes de diversas fontes nas bacias do 
Rio Gravataí e do Rio dos Sinos (estes dois tidos entre os rios mais poluídos do 
Brasil). O enquadramento da qualidade do Rio Jacuí pela resolução CONAMA 
357 é Classe 1, isto é, a melhor classe de qualidade;

3. A bacia do Rio Jacuí não apresenta elementos de risco tecnológico nas proximi-
dades do sistema de captação de Porto Alegre (Figura 4). Existe um petroduto 
(Transpetro) na bacia do Rio Gravataí, uma refinaria de petróleo (REFAP) na 
bacia do Rio dos Sinos e um Polo Petroquímico na bacia do Rio Caí.

Risco tecnológico, segundo Egler (1996), é definido como a possibilidade de ocor-
rência de eventos danosos à vida, em curto, médio e longo prazo, decorrentes de deci-
sões de investimento na estrutura produtiva. A definição envolve a avaliação da probabi-
lidade de eventos críticos de curta duração, cujas consequências são abrangentes (ex.: 
explosões, vazamentos ou derramamentos de produtos tóxicos) e também a contamina-
ção de longo prazo nos sistemas naturais (ex.:lançamento e deposição de resíduos do 
processo produtivo).

Além de Porto Alegre, os municípios de Canoas, Eldorado do Sul, Guaíba e Barra 
do Ribeiro também se beneficiam da segurança hídrica oferecida pelo Rio Jacuí, pois 
captam água no Lago Guaíba e, no caso de Canoas, no Canal das Garças no Delta do 
Jacuí. Os beneficiários diretos do Rio Jacuí totalizam aproximadamente 2 milhões de 
habitantes residentes de tais municípios.
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Figura 2 - O Rio Jacuí é responsável por 86,3% da vazão média aportada  
ao Lago Guaíba, onde Porto Alegre capta água em vários pontos. 

Fonte: Plano de Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (2017, p. 7).

Figura 3 - O Rio Jacuí apresenta a água de melhor qualidade na região, sendo enquadrada  
como Classe 1 de acordo com os padrões da Resolução CONAMA 357. 

Fonte: Plano de Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (2017, p. 11).
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Figura 4 - Em vermelho, elementos de risco tecnológico do sistema hídrico da região de Porto Alegre.  
Em azul, ponto de captação de água para abastecimento urbano. Dois milhões de habitantes  

são diretamente afetados pelas águas do Rio Jacuí. O retângulo cor laranja representa a  
água apresentada para instalação da Mina Guaíba. 

Fonte: Elaboração própria.

4 Mina Guaíba: as lacunas do projeto sob a perspectiva dos recursos 
hídricos

Considerando os fundamentos e objetivos da Política Nacional de Recursos Hídri-
cos, a dinâmica dos meios natural e urbano, os riscos tecnológicos já existentes e as in-
certezas futuras, são apresentadas a seguir as lacunas existentes no Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) sob a ótica dos recursos hídricos.

O problema da definição da Área de Influência Indireta

A definição da Área de Influência Indireta (AII) consiste em um passo metodológico 
crucial no desenvolvimento de estudos de impacto ambiental. Quando definida, ela esta-
belece os municípios que devem ser considerados pelo empreendimento.

No caso do projeto Mina Guaíba, a definição da Área de Influência Indireta não 
considerou os mananciais a jusante da área do projeto (Figura 5). Isto é, não foi incluído 
o Delta do Jacuí e o Lago Guaíba. Pelo contrário, foi considerada a área de bacia hidro-
gráfica a montante do projeto. Isso não faz absolutamente nenhum sentido hidrológico 
tendo em vista que qualquer impacto nas águas superficiais será drenado pela superfície 
do terreno através da ação da gravidade.

Esse problema é muito grave, uma vez que as captações de água de aproxima-
damente dois milhões de habitantes não são tidas como influenciadas indiretamente 
pelo projeto. Também por isso, a cidade de Porto Alegre não é considerada pelo estudo 
parte afetada, mesmo estando a aproximadamente 16 quilômetros de distância. Dadas 
às devidas proporções, isso é o equivalente se o projeto da Vale em Mariana (MG) não 
houvesse incluído as cidades à margem do Rio Doce como área de influência indireta de 
sua operação.
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Sendo assim, entendemos que a abrangência da Área de Influência Indireta do 
meio físico no Estudo de Impacto Ambiental está gravemente errada. É preciso incluir na 
Área de Influência Indireta do meio físico o Delta do Jacuí e o Lago Guaíba, assim como 
os municípios que dependem de tais mananciais. No que tange esse aspecto, o EIA pre-
cisa ser revisto e ampliado.

Figura 5 - Área de Influência Indireta do meio físico definida no EIA do projeto Mina Guaíba (Figura 7.5 
do EIA).  Essa definição está gravemente errada pois não inclui o Delta do Jacuí e o Lago Guaíba. As 

captações de água de Porto Alegre e demais municípios não são consideras no EIA. 

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental – COPELMI.

O problema do dano ambiental em caso de falha estrutural do dique

O projeto de mineração proposto estaria situado na planície de inundação do Rio 
Jacuí, isto é, dentro do canal de passagem das cheias do rio. Dessa forma, o projeto 
prevê que seria instalada uma sequência de diques no entorno da área de lavra da mina 
para proteger essa área da entrada de águas superficiais durante eventos de enchentes 
(Figura 6).

A cota de galgamento do dique projetado no Estudo de Impacto Ambiental seria su-
perior aos níveis já observados nas enchentes, o que faz o risco de galgamento (a água 
passar por cima do dique) ser bastante pequeno.

Contudo, o risco de falha estrutural do dique permanece constante e apresentando 
danos ambientais superiores ao galgamento. Em caso de galgamento do dique, a área 
de lavra da mina seria inundada. Já em caso de falha estrutural do dique, a água do Rio 
Jacuí iria inundar a área de lavra e, durante a recessão da enchente, pela brecha aberta, 
traria para o rio o material da mina em solução e suspensão.



23
sumário

Figura 6 - Sistema de diques previstos pelo projeto. 

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental – COPELMI.

Em outras palavras, a falha estrutural do dique seria um evento que produziria um 
pulso de material contaminante em solução e suspensão na água do Rio Jacuí e no Lago 
Guaíba, afetando a captação de água de aproximadamente dois milhões de habitantes 
que dependem desses mananciais.

Quanto ao risco de falha estrutural, o EIA identifica o risco (Figura 7), prevê um pla-
no de monitoramento da estrutura do dique (Figura 8), apresenta ações contingenciais 
dentro da área da mina (Figura 9) e ações estratégicas de resposta para dentro da área 
da mina (Figura 10).

Contudo, no EIA não apresenta nenhuma informação do dano ambiental que seria 
causado fora da área da mina pela falha estrutural do dique. Nesse sentido, o EIA é gra-
vemente limitado. É preciso que se identifique, por meio de simulações hidrodinâmicas:

• a extensão do dano ambiental fora da área da mina;
• a duração do dano ambiental fora da área da mina;
• a quantidade de pessoas afetadas pelo dano ambiental fora da área da mina e;
• as ações necessárias para conter o dano ambiental fora da área da mina;
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Figura 7 - Falha estrutural do dique é identificada na análise preliminar de riscos. 

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental Mina Guaíba – COPELMI.

Figura 8 - Destaque para R6: é previsto plano de monitoramento da estrutura. 

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental Mina Guaíba – COPELMI.

Figura 9 - Todas as ações contingenciais são orientadas para conter os danos dentro da área da mina. 
Não são apresentadas as ações para conter os danos ambientais fora da área da mina. 

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental Mina Guaíba – COPELMI.
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Figura 10 - Entre as ações estratégicas de resposta, a única relacionada com o  
dano ambiental fora da mina é “comunicar os órgãos ambientais e defesa civil,  

as prefeituras e a comunidade do entorno imediato”. 

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental Mina Guaíba – COPELMI.

O problema da ETE desprotegida das cheias do Rio Jacuí

Conforme consta no EIA, a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) do projeto 
de mineração ficaria fora do sistema de diques (Figura 11). Entre três alternativas loca-
cionais apresentadas, todas ficariam fora do sistema de diques. Assim, de acordo com o 
projeto, o sistema de diques protegeria apenas a área de lavra da mina.

Contudo, as cotas do terreno da área de lavra e da área da ETE são aproximada-
mente as mesmas. Ou seja, ambas as áreas estão sujeitas ao risco de inundação pelas 
cheias do Rio Jacuí. Isso significa que o projeto considera a ETE uma infraestrutura pas-
sível de exposição ao risco de inundação pelas cheias do Rio Jacuí.

Em caso de dano físico por uma inundação, a ETE permaneceria inoperante en-
quanto os efluentes brutos da mina seriam lançados no Rio Jacuí até a adequação ope-
racional. Este é um problema grave na concepção do projeto, pois externalizam aos dois 
milhões de usuários da água do Rio Jacuí e Lago Guaíba o risco de contaminação pelos 
efluentes brutos do projeto de mineração.

Esse risco precisa ser internalizado pelo empreendimento. Para isso, a ETE deve-
ria ser protegida pelo sistema de diques.
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Figura 11 - A alternativa de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) não está protegida  
por diques de contenção das cheias do Rio Jacuí, mesmo se localizando na mesma cota do terreno  

que área de lavra da mina. A linha vermelha representa o dique de proteção da área de lavra da mina.

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental – COPELMI.

O problema da sinergia com outras infraestruturas projetadas para a região

No caso do impacto hidráulicos sobre o canal de passagem de cheias do Rio Jacuí, 
o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) não considera sinergias com outras infraestruturas 
projetadas para a região (Figura 12). Por isso, o EIA é limitado ao projeto em si, e não 
transmite uma visão de futuro e cenários para o órgão licenciador.

Por situar-se dentro da planície de inundação do Rio Jacuí, o EIA do projeto de 
mineração avaliou o impacto hidráulico da alteração da geometria do canal que seria 
produzido pelo dique de proteção no entorno da mina. Para isso, foi simulado um mo-
delo hidrodinâmico de escoamento do canal de passagem de cheias do Rio Jacuí, com 
seções topobatimétricas (Figura 13).

Contudo, as cidades na região de Porto Alegre foram edificadas, por motivos histó-
ricos, em grande parte sobre a planície de inundação de rios. Por isso, o planejamento 
metropolitano (Metroplan) projeta alternativas de um sistema de proteção estrutural con-
tra cheias no entorno de Eldorado do Sul (Figura 14) – que se situa a jusante do projeto 
de mineração.

Entre as alternativas no estudo da Metroplan, a Alternativa 3 consiste em um ce-
nário de ampla interferência sobre as seções topobatimétricas usadas para simular o 
impacto hidráulico no canal de passagem do Rio Jacuí (Figura 14). Esse cenário deveria 
ser simulado em um EIA que apresente visões de futuro, integrando sinergias entre ou-
tros projetos na região.



27
sumário

Figura 12 - Projeto de diques em Eldorado do Sul apresenta potencial interferência  
hidráulica futura não considerada pelo EIA do projeto de mineração.  

O EIA não apresenta cenários de futuro para o órgão licenciador. 

Fonte: Elaboração do autor adaptado do EIA e Metroplan.

Figura 13 - Seções topobatimétricas usadas no modelo hidrodinâmico. 

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental Mina Guaíba – COPELMI.
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Figura 14 - Alternativas de sistemas estruturais de proteção  
contra cheias avaliados para Eldorado do Sul em estudo da Metroplan. 

Fonte: Metroplan.

Conclusões 

As cidades hoje no mundo devem se preparar para enfrentar as incertezas do fu-
turo associadas às pressões sistêmicas exercidas sobre a oferta de água (dinâmicas 
climáticas e de uso e cobertura do solo) e as pressões sistêmicas exercidas sobre o 
consumo de água (dinâmicas demográficas e econômicas).

Uma rota de ação robusta deverá apostar na preservação ambiental das áreas de 
captação de água e na manutenção de uma alta capacidade de adaptação para enfren-
tar as diversas crises que podem surgir no futuro.

A instalação do projeto minerário “Mina Guaíba” no planície de inundação do Rio 
Jacuí traria um risco tecnológico adicional para um sistema hídrico já sujeito a riscos 
tecnológicos existentes e problemas de qualidade de água. 

Com a instalação do projeto, seria reduzida a capacidade de adaptação do sistema 
hídrico de 2 milhões de habitantes na região de Porto Alegre e demais cidades que cap-
tam água no Delta do Jacuí e no Lago Guaíba . Isso ocorre por que o Rio Jacuí consiste 
no único componente responsável pela segurança hídrica na região, tanto em termos de 
quantidade, qualidade e baixo risco tecnológico.

Por isso, entendemos aqui que o projeto “Mina Guaíba” não é adequado em termos 
locacionais e sua licença ambiental deve ser indeferida pelo órgão ambiental.

Em caso de não indeferimento pelos motivos acima, ressalta-se que o Estudo de 
Impacto Ambiental do projeto proposto apresenta lacunas graves no tocante à questão 
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dos recursos hídricos. Essas lacunas precisariam ser preenchidas com uma revisão am-
pla do Estudo de Impacto Ambiental pelo empreendedor.
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Análise do item Meio Físico - Qualidade do ar
Márcia Isabel Käffer1

Tópicos abordados:

1. Avaliação da qualidade do ar no EIA/RIMA apresenta lacunas e falhas metodo-
logicas;

2. Impactos do carvão ao ambiente e à saúde 
3. Modelagem aponta parametros acima dos limites permissiveis 
4. Medidas mitigadoras superficiais

Metodologia:

Para elaboração do referido Parecer Técnico foi realizada a leitura e análise do item 
Meio Físico - “Qualidade do Ar” apresentado no Estudo de Estudo de Impacto Ambiental 
/ Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), assim como a consulta à bibliografia espe-
cífica sobre causas e consequências da ação de poluentes provenientes de extração de 
carvão ao meio ambiente. 

Introdução

O presente parecer técnico tem por objetivo apresentar a análise do item Meio 
Físico - “Qualidade do Ar” constante no Estudo de Impacto Ambiental / Relatório de Im-
pacto Ambiental (EIA/RIMA) e seus anexos, do Projeto Mina Guaíba, elaborado pelas 
empresas ABG Engenharia e Consultoria Ambiental Ltda. e Tetra Tech Engenharia e 
Consultoria Ltda., como parte integrante de instrumento para o licenciamento  ambiental, 
entregue no final de 2018 à Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz 
Roessler (FEPAM).

Contextualização

O projeto Mina Guaíba se caracteriza pela instalação de uma mina para extração 
de carvão mineral, areia e cascalhos a céu aberto, localizada entre os municípios de El-
dorado do Sul e Charqueadas, RS com previsão de extração estimada em 166 milhões 
de toneladas de carvão bruto durante 23 anos de operação. O empreendimento da Mina 
Guaíba tem entre as áreas de influência (diretamente afetada, direta e indireta): a Bacia 
Hidrográfica do Baixo Jacuí, os municípios de Eldorado do Sul, Charqueadas e Guaíba, 
Microbacias (Arroios Jacaré e Pesqueiro), Áreas de Interesse Especial (Guaíba City e 
Assentamento Apolônio de Carvalho), além de Unidades de Conservação, com desta-
que a Área de Proteção Ambiental Estadual do Delta do Jacuí (APAEDJ) e o Parque 
Estadual do Delta do Jacuí (PEDJ).

Para atender o item “Qualidade do ar” foram realizados análises de poluentes pri-
mários e secundários obtidos na região do empreendimento: Material Particulado 10mm 
(MP10), Partículas Totais em Suspensão (PTS), Dióxido de Enxofre (SO2), Monóxido de 
Carbono (CO), Dióxido de Nitrogênio (NO2) e Ozônio (O3).

1 Doutora em Ciências, ênfase em Ecologia (UFRGS), possui mestrado em Biologia (UNISINOS) e gradu-
ação em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas (PUCRS).
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Os dados primários (MP10 e PTS) foram obtidos a partir de análises realizadas em 
quatro pontos de influência da área do empreendimento (uma área à montante, duas de 
influência “diretamente afetada” incluindo o PEDJ e uma a jusante do empreendimento) 
e em cinco amostragens (período de 25/8 a 21/9 de 2018), com intervalos de seis dias 
por um período de 24 horas.

Os dados secundários de PTS, SO2, NO2, CO, O3 e MP10 foram obtidos por meio 
do programa de monitoramento realizado por empresas como Copelmi (Mina Calombo, 
Mina Butiá Leste e Mina Recreio) Tractebel Energia (Triunfo) e Estação Arranca Toco 
(Tractebel Energia/ Charqueadas), no período de 2012 a 2014 e, Janeiro a Maio/2015 
para PTS, enquanto que os demais poluentes, no período de 2011 a 2014, nas suas di-
ferentes áreas de monitoramento.

A coleta de dados seguiu as metodologias indicadas para cada poluente, de acordo 
com as normas técnica, entre elas: ABNT-NBR 13.412 e ABNT-NBR 9547. As análises 
prosseguiram de acordo com os descritos na legislação nacional (Resolução CONAMA 
03/90), que estabelece os padrões de qualidade do ar no Brasil, sendo que esta pre-
vê a aplicação dos padrões primários. A legislação estadual (Código Estadual do Meio 
Ambiente (Lei Estadual nº 11.520 de 03/08/2000) que estabelece critérios de utilização 
e conservação do ar e Classes de Uso (Artigo 153) também foram utilizadas. Esta últi-
ma considera que as fontes emissoras de poluentes atmosféricos localizadas em áreas 
de Distrito Industrial são classificadas como Classe III: “deverão lançar seus poluentes 
em quantidades e condições tais que não ocasionem concentrações, ao nível do solo, 
superiores aos padrões primários de qualidade do ar, dentro dos limites geográficos do 
Distrito Industrial, e não ocasionem concentrações, ao nível do solo superiores aos pa-
drões secundários de qualidade do ar, fora dos limites geográficos do Distrito Industrial”. 
Adicionalmente, foram considerados o Índice de Qualidade do Ar proposto pela FEPAM

Fundamentação teórica

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que atualmente a poluição do ar é 
um dos principais problemas ambientais a nível mundial. A contaminação do ar aumenta 
o risco de doenças respiratórias e cardíacas (WHO, 2005, 2016). A poluição atmosférica 
não está limitada a áreas determinadas, e diversos estudos relatam que a poluição ge-
rada em um determinado local tem seus efeitos bem distantes da sua origem (FEPAM, 
2014). A OMS classifica a poluição do ar como cancerígena para humanos (IARC, 2014). 
Desta forma, a questão da qualidade do ar é de interesse público, porque está direta-
mente associada ao bem-estar, à qualidade de vida da população e aos gastos públicos 
com a saúde humana (FEPAM, 2014).

A exploração do carvão mineral no Brasil teve seu ápice na década de 70, com 
a região sul do país detendo as maiores reservas. A exploração do carvão oca-
siona sérios danos socioeconômicos nas fases de mineração, beneficiamento 
ou combustão.  Nestas fases ocorre a emissão de poluentes que negativamente 
impactam o ambiente natural e urbano, provocando danos que podem ser irre-
versíveis (TORREZANI et al., 2013).

No Brasil, o método de mineração a céu aberto, assim como a lavra subterrânea 
promove graves impactos negativos ao meio ambiente. Entre as problemáticas está à 
remoção de grandes quantidades de solo estéril para cada tonelada de carvão produzido 
e que envolve grandes equipamentos para a escavação, transporte e carregamento, os 
quais podem gerar sérios impactos secundários (KOPPE e COSTA, 2002; TORREZANI 
et al., 2013). A fase de beneficiamento (empregando técnicas para separar as impurezas 
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do carvão, como a argila). A partir deste elemento há formação das cinzas provenientes 
da combustão, e a pirita (responsável pelo teor de enxofre) que é tóxico ao ambiente 
(SAMPAIO, 2002). Já na fase de combustão do carvão mineral há o lançamento de 
gases extremamente tóxicos e cinzas produzidas no decorrer do processo, que podem 
ser lixiviadas no próprio local, serem transportadas pelo vento ou pela erosão hídrica 
contaminando também os compartimentos aquáticos e o solo no entorno (ALLOWAY e 
AYRES, 1996; BENITO et al., 2001).

O processamento do carvão mineral está relacionado com a formação de estéreis 
e rejeitos ricos em dissulfeto de ferro (FESs), conhecido como pirita, que se oxida na 
presença do ar, da água e da ação de bactérias, gerando drenagens ácidas de minas 
(DAM), comumente associadas à dissolução de metais em minas abandonadas (FUN-
GARO e IZODORO 2006). Estes eventos têm sido registrados em muitas regiões carbo-
níferas no estado de Santa Catarina (FUNGARO e IZODORO, 2006) e na qualidade das 
águas superficiais na região de Candiota, RS (STRECK et al., 2004). Adicionalmente, a 
pirita em contato com o oxigênio da água ou ar atmosférico sofre uma reação de oxida-
ção com formação de compostos químicos altamente ácidos que podem ser lixiviados 
para o ambiente aquático, resultando em danos à comunidade aquática.

As atividades provenientes da extração do carvão mineral comprometem o compar-
timento atmosférico. Entre os principais poluentes estão o SO2, Óxidos de Enxofre (SOx), 
Óxidos de Nitrogênio (NOx), Monóxido de Carbono (CO), Compostos Orgânicos Voláteis 
(COVs), aerossóis e Material Particulado (MP). Na combustão, o enxofre (proveniente 
da pirita) é oxidado em SO2 e depois mais lentamente em trióxido de enxofre (SO3). Já 
os sulfatos são formados em função da concentração de Óxidos de Enxofre nas cinzas 
(OLIVEIRA e KUMMROW, 2008). O SO2 pode ser transportado para regiões distan-
tes das fontes primárias de emissão, aumentando sua área de ação. A maior parte 
do SO2 inalado por uma pessoa em repouso fica retida nas vias aéreas superiores, e 
suas concentrações estão associadas com o Material Particulado, com a maior mortali-
dade e morbidade por doenças respiratórias e o agravamento de doenças cardiovascu-
lares (OLIVEIRA e KUMMROW, 2008). O CO é um produto da combustão incompleta 
tendo as usinas termoelétricas a carvão como uma das principais fontes. Este poluente 
apresenta meia vida de 1 a 2 meses e pode ser transportado por milhares de quilômetros 
(OLIVEIRA e KUMMROW, 2008).

Os COVs compõem uma classe de contaminantes com características diferencia-
das, que incluem uma longa lista de compostos químicos de uso industrial. Eles de-
sempenham relevante papel na química atmosférica por atuarem como precursores do 
“smog” fotoquímico por meio da formação de radicais orgânicos que levam à produção 
de O3, onde podem ser transportados por longas distâncias. Muitos destes compos-
tos são tóxicos para humanos, sendo que grande parte destes são considerados carcino-
gênicos e mutagênicos. O ozônio (O3) na troposfera (uma das camadas da atmosfera, 
responsável pelo clima) é um poluente secundário, formado por uma série de reações 
catalisadas pela radiação ultravioleta, englobando principalmente o NOx e COVs. Este 
poluente pode ser deslocado por milhares de quilômetros, tendo seu maior pico no 
verão, com elevação no período da manhã. O tempo de meia vida atmosférica é de 1 a 
2 semanas durante o verão e, 1 a 2 meses no inverno e podem causar danos à saúde 
humana, para a vegetação natural, à agricultura e contribui para o aquecimento global 
(Oliveira e Kummrow 2008).

Poeiras (diâmetro variável entre 0,01 a 100µm) e fumaças (diâmetro menor que 
0,5 µm) são caracterizadas como tipos de Material Particulado, sendo também gerados 
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a partir da combustão da matéria orgânica e da extração do carvão. A toxicidade da 
partícula depende do seu tamanho e da sua composição química, sendo os mais pe-
rigosos o MP10 e o MP 2,5 (OLIVEIRA e KUMMROW 2008). O MP e seus compostos 
associados são um sério problema para a qualidade do ar e saúde humana (MATEOS 
et al., 2018), com registro de diversos estudos que confirmam a relação entre exposição 
humana a estas partículas e o aumento nas taxas de mortalidade (WHO, 2016).

Elementos como os metais (arsênio (As), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), selênio (Se) 
e chumbo (Pb)) se encontram associados ao carvão mineral e podem ser lançados jun-
tamente com as cinzas na atmosfera e lixiviados pelas águas pluviais (MARTINS, 2002; 
OLIVEIRA e KUMMROW, 2008). O chumbo é lançado especialmente na forma de Mate-
rial Particulado, onde os níveis sanguíneos elevados foram observados em populações 
residentes nas proximidades de áreas industrializadas, quando comparadas com popu-
lações de áreas isoladas. A fração do Pb absorvida depende principalmente das pro-
priedades físico-químicas como a solubilidade da forma pelo qual os organismos estão 
expostos, a exposição atmosférica e o tamanho das partículas contendo este metal. Já, 
os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) também são formados por combus-
tão incompleta, especialmente do carvão (OLIVEIRA e KUMMROW 2008). Muitos dos 
HPAs são conhecidos como carcinógenos e mutagênicos pela International Agency for 
Research on Cancer (IARC).

A Organização Mundial da Saúde considera o ar limpo um importante requisito para 
a manutenção da saúde humana e que concentrações elevadas de poluentes atmosfé-
ricos podem ocasionar degradação da flora e fauna, além da possibilidade de efeitos 
adversos à saúde devido a poluentes como Material Particulado, O3, NO2 e SO2, mesmo 
quando os valores permissíveis não forem atingidos (WHO, 2005, 2016). O transporte de 
poluentes na atmosfera ocorre mais rápido do que no compartimento aquático devido à 
baixa viscosidade do ar. Para um mesmo poluente, a velocidade de difusão no ar é 100 
vezes maior que na água. E, os processos de remoção dos contaminantes na atmosfera 
compreendem a deposição seca e úmida ou por meio de reações químicas. Os gases 
solúveis e as partículas presentes no compartimento atmosférico podem ser incorpora-
dos a gotículas de chuva e atingirem o solo ou as águas superficiais durante as precipi-
tações. Adicionalmente podem atingir os corpos d’água e o solo por deposição seca em 
locais distantes da fonte de emissão (PEDROZO e KUNO, 2008).

As concentrações dos poluentes atmosféricos devem ser avaliadas por meio do 
monitoramento nos locais que sejam representativos da exposição da popula-
ção, entre as quais, fontes estacionárias. A região metropolitana de Porto Alegre 
se caracteriza como uma das regiões mais expostas às elevadas concentra-
ções de poluentes, com destaque para os municípios de Charqueadas e Triunfo 
devido aos grandes empreendimentos potencialmente emissores de poluentes 
(FEPAM, 2014).

É de extrema importância o monitoramento da qualidade do ar, especialmente em 
áreas urbano/industriais. A FEPAM mantém uma rede de monitoramento, denominada 
Rede Ar do Sul, implantada desde 2001, mas que ao longo dos anos enfrenta problemas 
de funcionamento em função da falta de recursos financeiros para sua efetiva operação. 
Com o decorrer dos anos, novas estações de monitoramento automático de grandes 
empresas foram incorporadas a esta rede, em vista das condicionantes de seus licencia-
mentos ambientais (FEPAM, 2014).

Atualmente, por meio de consulta ao site da FEPAM, a rede de monitoramento au-
tomática do ar para a região metropolitana, relaciona o monitoramento em 11 municípios. 



35
sumário

No entanto, a disponibilização do Boletim da Qualidade do Ar é apresentada apenas 
para as cidades de Canoas e Guaíba, para os parâmetros de PM10, NO2, CO, SO2 e O3, 
sendo os dois últimos relacionados como poluentes críticos.

De acordo com Boletim disponibilizado no site da FEPAM (http://www.fepam.rs.gov.
br/qualidade/boletim_qualidade_ar.asp), para o final do mês de agosto de 2019, a quali-
dade do ar foi classificada como “Regular”, para as áreas de Canoas/ Parque Universitá-
rio (SO2, O3, NO2 e CO) e para Guaíba (SO2, O3, PM10, NO2 e CO), “Boa” para Gravataí 
(O3, PM10, NO2 e CO) e para Triunfo/Polo Petroquímico (SO2, O3, NO2 e CO), no entanto 
para Porto Alegre não há nenhum registro.

Embora a qualidade do ar esteja classificada como “Regular/Boa”, diversos estu-
dos têm sido realizados na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), abrangendo 
os municípios de Porto Alegre, Canoas, Charqueadas, Triunfo e Montenegro, com objeti-
vo de analisar a qualidade do ar, empregando organismos indicadores e bioensaios (fer-
ramenta importante na avaliação do risco dos poluentes para o ambiente), assim como 
técnicas comumente empregadas para verificar a presença de poluentes e possíveis 
danos à população e a biota. O emprego de bioindicadores como método de detecção 
de alterações ambientais é uma ferramenta eficaz e relativamente rápida, pois apresen-
ta menores custos, e, quando associado aos sistemas mecânicos, pode fornecer infor-
mações de grande valor (OLIVEIRA e KUMMROW, 2008). Enquanto que os aparelhos 
registram, os biondicadores reagem.

Estudos com liquens (organismos indicadores de qualidade do ar) demonstraram 
alterações na comunidade liquênica por meio de danos morfofisiológicos, evidenciando 
diferenciações nas regiões norte, leste e central de Porto Alegre, onde estas regiões fo-
ram mais afetadas pela urbanização e antropização. Os mesmos autores ao utilizarem 
biomarcadores de mutagênese (resposta biológica a um ou vários compostos químicos 
que fornecem informações sobre a exposição e efeitos tóxicos aos organismos), através 
do ensaio Salmonella/microssoma (empregado como biomarcador precoce para a pre-
sença de substâncias carcinogênicas e genotóxicas, também em ambientes urbanos), 
associado ao estudo de espécies liquênicas expostas em diferentes áreas da cidade e 
verificaram a presença de compostos agressivos ao ambiente urbano, incluindo HPAs 
(KÄFFER et al. 2011, 2012).

Koch et al. (2016, 2019) em estudo com a comunidade liquênica em diferentes 
áreas da RMPA, incluindo os municípios de Charqueadas, Esteio, Montenegro e Triunfo 
verificaram que a poluição atmosférica foi um importante fator para a diversidade liquê-
nica. Mudanças na estrutura e composição da comunidade liquênica, na vitalidade de 
espécies empregadas para analisar a presença de poluentes e em atributos funcionais 
foram significativamente relacionadas com a poluição do ar, integrando o efeito de múl-
tiplos estressores (MP, NOx e Cobre), sendo estes poderosos indicadores ecológicos de 
poluição do ar nos subtrópicos.

Lemos et al. (2016) avaliou os efeitos genotóxicos associadas ao Material Parti-
culado fino em área industrial (Triunfo) utilizando diferentes biomarcadores de genoto-
xicidade. Todas as amostras de MP2,5 coletadas apresentaram concentrações inferio-
res àquelas recomendadas nas diretrizes da OMS (amostragens de 24 horas e médias 
anuais), no entanto, todas as amostras apresentaram efeitos citotóxicos, mutagênicos e/
ou genotóxicos.

Coronas et al. (2016) analisou a presença de poluentes em solos contaminados 
em uma área de Triunfo, com os efeitos mutagênicos e carcinogênicos em MP2,5. Os 
resultados indicaram que a população, especialmente as crianças, estão exponencial-

http://www.fepam.rs.gov.br/qualidade/boletim_qualidade_ar.asp
http://www.fepam.rs.gov.br/qualidade/boletim_qualidade_ar.asp
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mente expostas a substâncias capazes de ocasionar danos adversos à saúde e que a 
atmosfera é uma possível via de exposição. Pohren et al. (2018) examinou o potencial 
riscos  mutagênicos e a concentração de HPAs em solos na mesma área, após esta ser 
submetida a processos de biorremediação. Os autores verificaram danos decorrentes 
da persistência de alguns contaminantes ao longo das etapas de descontaminação e/ou 
formação de subprodutos associados a maior toxicidade, mesmo após os processos de 
biodegradação.

Käffer et al. (2019) verificaram a presença de ozônio troposférico em quatro muni-
cípios da RMPA: Canoas, Charqueadas, Porto Alegre (duas áreas) e Triunfo utilizando 
a planta Nicotiana tabacum, variedade Bel W3. Esta planta é considera como sensível a 
este poluente, sendo utilizada em estudos de monitoramento do ar desde a década de 
50 (HEGGESTED, 1991; VDI, 2003; KLUMPP et al., 2006; ASSIS et al., 2018). Duran-
te o período de amostragem (2014 a 2015) os níveis de ozônio permaneceram dentro 
dos padrões permissíveis, embora tenha sido detectado alguns picos, onde os valores 
estavam acima do estipulado para a legislação brasileira e OMS, porém, lesões foliares 
típicas deste poluente foram verificadas em todas as áreas e períodos amostrados. Os 
maiores percentuais de danos foram verificados no período da primavera e nas áreas de 
influência industrial (Charqueadas e Triunfo).

Diante da contextualização e análise realizada referente aos parâmetros, meto-
dologias e resultados apresentados, assim como em relação aos impactos, medidas 
mitigadoras e do plano de monitoramento expostos no EIA/RIMA da Mina Guaíba e pela 
fundamentação teórica, consideramos que:

1. A avaliação da qualidade do ar apresentada no EIA/RIMA é deficiente, apre-
sentando diversas lacunas essenciais para a caracterização da qualidade at-
mosférica. Embora os parâmetros e metodologias para análise dos poluentes 
estejam em consonância com os exigidos pela legislação verificamos falhas na 
metodologia o que vem a comprometer os resultados apresentados. 

2. O número de amostragens (5), pontos analisados (5) e período abrangido, con-
templando apenas uma (1) estação do ano são insuficientes para a caracteri-
zação da qualidade do ar na região, considerando a complexidade do projeto 
proposto. Para a caracterização deste compartimento (ar) se faz necessário a 
ampliação das áreas de amostragens (mínimo 7 áreas), contemplando mais 
regiões de influência direta e indireta e contemplar um período mais longo de 
avaliação (mínimo seis meses) e em diferentes estações do ano, especialmente 
inverno/primavera/verão que correspondem aos meses de maiores alterações 
climáticas x ação de poluentes. 

3. A interpretação dos resultados teve como base a Resolução CONAMA 03/90, 
no entanto, desde novembro de 2018 encontra-se disponível a Resolução nº 
491, de 19 de novembro de 2018 que dispõe sobre os padrões de qualidade 
do ar. Ressalta-se ainda que pelo estudo de modelagem realizado, parâmetros 
como MP e PTS estariam muito acima dos limites permissíveis para o período 
considerado mais crítico nas operações da Mina Guaíba. Para PTS: foi verifica-
do concentrações acima da Resolução CONAMA 03/90 com concentração mé-
dia de 24horas de 580µg/m³, representando 241% do limite estabelecido, e a 
média anual de 103 µg/m³, ou seja, 139% acima do determinado pela referida 
Resolução. Estes resultados foram relacionados ao “pior cenário” do Projeto 
Mina Guaíba.
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Destacamos que o compartimento atmosférico não é estacionário, o mesmo está 
sujeito a modificações diárias, sendo influenciadas por correntes de ar, precipitação e 
temperatura. Além disto devemos considerar a presença de outros poluentes presentes 
no ar e o sinergismo entre eles, o que pode intensificar seus efeitos e consequências 
para o ecossistema de forma geral.

A alteração da qualidade do ar foi classificada de magnitude e relevância/impor-
tância média. Como já anteriormente descrito na fundamentação teórica, a poluição at-
mosférica tem sido apontada como uma das grandes causadoras de danos à saúde hu-
mana, além de afetar a fauna e flora. O impacto foi categorizado como de abrangência 
local e duração temporária, porém diversos poluentes, incluindo aqueles provenientes 
da extração de carvão podem ser deslocados por grandes distâncias e permanecerem 
no ambiente durante muito tempo. Adicionalmente, na identificação dos impactos, no 
item Reversibilidade, foi classificada como impacto reversível e com ações de controle 
e mitigação.

O Plano de monitoramento e as Medidas Mitigadoras que está sendo proposto 
tem por objetivo monitorar as concentrações de particulados na área de entorno do em-
preendimento, em quatro (04) pontos: montante do empreendimento (considerando a 
direção predominante dos ventos); APAEDJ, Comunidade Guaíba City e ponto a jusante 
do empreendimento (considerando a direção predominante dos ventos). Na fase de im-
plantação a periodicidade será mensal, com monitoramento de 24 horas, enquanto que 
na fase de operação trimestral. E, antes e depois do início da implantação deverá ser 
realizada amostragens de 24 horas a cada seis dias (depois do início da implantação). 
Porém, ressaltamos que as referidas ações de mitigação são deficientes e superficiais, 
considerando a complexidade do compartimento atmosférico.

De acordo com a Resolução 491 (19/11/2019), poluentes como SO2, O3, NO2, CO 
e Chumbo não foram citados no referido Programa. A aspersão de água nos processos 
de beneficiamento, implantação de evaporadores de água e a implementação da cortina 
vegetal, por exemplo, amenizará (conforme descrito) muito pouco a dispersão de Partí-
culas Totais em Suspensão (PTS) e MP, uma vez que partículas deste poluente, assim 
como outros poderão ser dispersados pelas correntes de ar, ou por alterações climáticas 
as quais a RMPA está sujeita.

 Na região sul do Brasil, o Material Particulado tem sido alvo de grande preocupa-
ção, como já demonstrado em vários estudos realizados, devido à baixa eficiência dos 
sistemas de controle para emissões deste poluente. Desta forma, estes poluentes pode-
rão ser deslocados por muitos quilômetros, atingindo outros municípios e ecossistemas. 
A vegetação do entorno (como “cortina vegetal”), além da própria vegetação das áreas 
de influência, especialmente no PEDJ e APADEJ serão fortemente comprometidas.

As atividades de processamento de carvão têm provocado alterações na qualidade 
do ar em determinadas regiões do RS e Santa Catarina, como apontado em estudos em 
áreas onde estas atividades são realizadas, como Candiota, RS (TEIXEIRA e PIRES, 
2004). Ruscheinsky (2018) relata o passivo ambiental proveniente da extração de car-
vão em Santa Catarina, nos quais seus rejeitos produziram e ainda produzem impactos 
ambientais consideráveis, mesmo com aplicação de novas técnicas de tratamento de 
rejeitos. As condições de vida dos trabalhadores são de risco, em função das atividades 
insalubres, além disto o espaço urbano é afetado de diferentes formas, como pelo trans-
porte e pelos rejeitos, afetando diretamente a qualidade do ar e da água. E, por fim, as 
ameaças aos bens naturais renováveis ou não ultrapassam a capacidade de controle 
dos órgãos governamentais, incluindo os locais.
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Conclusões

Diante da análise realizada sobre o item “Qualidade do Ar” apresentada no EIA/
RILA do Projeto Mina Guáiba, concluímos que:

A avaliação da qualidade do ar apresentada no EIA/RIMA é deficiente, apresentan-
do diversas lacunas essenciais para a caracterização da qualidade atmosférica; o núme-
ro de amostragens, pontos analisados e período abrangido, contemplando apenas uma 
estação do ano são insuficientes para a caracterização da qualidade do ar na região. Os 
impactos no compartimento atmosférico que poderão ser ocasionados pelas atividades 
da Mina Guaíba são de grande relevância considerando o cenário e condições atuais em 
que se encontra a qualidade do ar na Região Metropolitana de Porto Alegre e na própria 
capital.

A implantação deste empreendimento se caracteriza como potencialmente poluidor 
e deve-se considerar o passivo ambiental que ocorrerá, especialmente pela contami-
nação de ambientes atmosféricos, aquático (superficial e subterrâneo) e terrestre que 
são significativos, podendo atingir e/ou ultrapassar a capacidade de suporte dos ecos-
sistemas da região. Mesmo após o processo de desativação da extração de carvão, a 
recuperação do ambiente é demorada e a utilização desta área para outros usos estaria 
comprometida por um período extenso ou até mesmo definitivamente.
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Piora na qualidade do ar, lacunas e omissões
Eduardo Raguse1

Tópicos abordados: 

1. Confronto entre as premissas do estudo com as recomendações técnicas para 
qualidade do ar a nível global e a legislação brasileira 

2. Reinterpretando os resultados do estudo
3. Medidas de controle e mitigadoras insuficientes
4. Questionamentos, lacunas e omissões

Metodologia:

Análise do documento intitulado Estudo de Dispersão Atmosférica elaborado pela 
empresa EcoSoft em outubro de 2018, Anexo 8.1-2 do EIA/RIMA disponibilizado para 
consulta pública, que integra o processo de licenciamento ambiental do projeto Mina 
Guaíba – Copelmi Mineração. 

1 Sobre as premissas do estudo

As Diretrizes da Qualidade do Ar (Air Quality Guidelines) da OMS, publicada em 
2005, oferecem orientação sobre limites de poluentes atmosféricos importantes que re-
presentam riscos para a saúde e fornecem uma referência para o estabelecimento de 
metas de poluição do ar nos níveis regional e nacional para melhorar a qualidade do ar.

As Diretrizes de Qualidade do Ar foram publicadas pela OMS em 1987 e foram revi-
sadas em 1997. A atualização de 2005 representa a avaliação mais atual dos efeitos da 
poluição do ar, com base em uma avaliação especializada das evidências científicas. As 
diretrizes oferecem níveis de exposição recomendados para material particulado (PM10 
e PM2,5), ozônio, dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre, bem como um conjunto de 
metas intermediárias para incentivar uma melhoria progressiva na qualidade do ar.2

A Resolução da Assembleia Mundial da Saúde de maio de 2015 reconheceu que a 
poluição do ar é o maior risco ambiental isolado para a saúde, sendo de grande preocu-
pação para a saúde pública. Em 2016 a OMS iniciou o trabalho para a atualização das 
Diretrizes de Qualidade do Ar, tendo em vista que, desde a última atualização (2005), a 
base de evidências para efeitos adversos à saúde relacionados à exposição de curto e 
longo prazo a esses poluentes se tornou muito maior e mais ampla.3 

O Estudo de Dispersão Atmosférica da Mina Guaíba utiliza como referencial para 
PTS e PM10 os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 03/1990, são padrões 
defasados, por tanto, em 15 anos em relação às Diretrizes da OMS de 2005.

Além disto, a própria Resolução CONAMA 03/1990 foi revogada pela Resolução 
CONAMA 491/2018, que por sua vez encontra-se sub judice por meio de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade - ADIN promovida pela Procuradoria-Geral da República -PGR em 
face de representar elementos protetivos insuficientes.4

1 Engenheiro Ambiental, conselheiro estadual do Meio Ambiente, coordenador da Associação Amigos do 
Meio Ambiente (AMA) e do Comitê de Combate à Megamineração.
2 Disponível em: https://www.who.int/airpollution/publications/aqg2005/en/.
3 Disponível em: http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/activities/up-
date-of-who-global-air-quality-guidelines.
4 Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/pgr-questiona-supremo-resolucao-trata.pdf.

https://www.who.int/airpollution/publications/aqg2005/en/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/activities/update-of-who-global-air-quality-guidelines
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/activities/update-of-who-global-air-quality-guidelines
https://www.conjur.com.br/dl/pgr-questiona-supremo-resolucao-trata.pdf
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O referencial do estudo para o parâmetro PM2,5 é o Decreto SP nº 59.113/2013, 
que também não adota os padrões de qualidade do ar determinados pela OMS em 2005 
como adequados à saúde.

Por tanto, fica evidente que apesar de a empresa Copelmi declarar, em eventos 
públicos, que se vale dos melhores estudos e melhores tecnologias disponíveis, o referi-
do Estudo de Dispersão Atmosférica não utiliza como base comparativa para determinar 
os efeitos adversos deste empreendimento à saúde, as diretrizes para qualidade do ar 
mais atualizadas aos olhos do conhecimento cientifico e mais efetivas para a proteção 
da saúde pública, a nível global, no caso, as publicadas pela Organização Mundial da 
Saúde em 2005.

2 Quanto ao estudo

O estudo considera um único cenário de operação da mina, a saber, o ano 6 de 
operação, por tratar-se do “primeiro ano do projeto com produção máxima de carvão e 
movimentação de estéril” (página 06). E apresenta inventário de emissões atmosféricas 
e modelagem de dispersão atmosférica para os seguintes poluentes: Partículas Totais 
em Suspensão (PTS), Material Particulado Menor que 10 µm (PM10) e Material Particula-
do Menor que 2,5 µm (PM2,5).

O Art. 2º da Resolução CONAMA 491/2018 define:
- Partículas Totais em Suspensão - PTS: partículas de material sólido ou líquido 

suspensas no ar, na forma de poeira, neblina, aerossol, fuligem, entre outros, com diâ-
metro aerodinâmico equivalente de corte de 50 micrômetros;

- Material Particulado PM10: partículas de material sólido ou líquido suspensas no 
ar, na forma de poeira, neblina, aerossol, fuligem, entre outros, com diâmetro aerodinâ-
mico equivalente de corte de 10 micrômetros;

- Material Particulado PM2,5: partículas de material sólido ou líquido suspensas no 
ar, na forma de poeira, neblina, aerossol, fuligem, entre outros, com diâmetro aerodinâ-
mico equivalente de corte de 2,5 micrômetros.

Cenários estudados (página 38): 
- Cenário de máximas concentrações de 24 horas: apresenta simultaneamente a 

máxima concentração de 24 horas que ocorre em cada célula da malha computacional, 
independente do momento de sua ocorrência. As máximas concentrações em cada re-
ceptor não necessariamente ocorrem simultaneamente, ou seja, na mesma data e hora. 
Sendo assim, esse cenário não representa uma condição fisicamente possível da atmos-
fera da área de estudo, pois é obtido através do agrupamento estatístico dos diversos 
casos gerados pela modelagem. Entretanto, a interpretação desse cenário é importante 
para uma análise global das possibilidades de alterações máximas de curto período, ou 
eventos agudos de qualidade do ar na área de estudo estabelecida.

- Cenário de concentrações médias anuais: apresenta o cenário de concentrações 
médias de todo o período modelado (36 meses ≈ 26.304 horas). Este cenário representa 
a referência temporal de longo prazo e possibilita a verificação das áreas mais frequen-
temente afetadas pelas emissões consideradas no inventário.
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Quadro 1 – Comparativo entre a Res. CONAMA 03/90 e Decreto SP 59.113/13  
com as Diretrizes para Qualidade do Ar da OMS/2005

 
Res. CONAMA 03/90 

Padrões Primários
Decreto SP 
59.113/13

AQG OMS 
2005

PTS
1 ano 80 µg/m³ - -

24h (percentil 99) 240 µg/m³ - -

PM10

1 ano 50 µg/m³ - 20 µg/m³
24h (percentil 99) 150 µg/m³ - 50 µg/m³

PM2,5

1 ano - 20 µg/m³ 10 µg/m³
24h (percentil 99) - 60 µg/m³ 25 µg/m³

Pode se observar que os padrões utilizados pelo Projeto Mina Guaíba são de 30 a 
50% menos restritivos do que os valores de referência da OMS, que indicam concentra-
ções ambientais abaixo das quais não se esperam efeitos adversos, nenhum distúrbio 
ou efeito indireto significante à saúde. Contudo, isto não garante a exclusão absoluta de 
algum efeito em concentrações inferiores ao valor de referência.5

Os padrões de qualidade do ar adotados pelo EIA/RIMA não correspondem aque-
les que visam assegurar a saúde humana, conforme a Organização Mundial da Saúde. 
Correlacionando as concentrações de particulados sobre residências, locais de trabalho 
e passagem, podem se esperar efeitos nocivos à saúde às pessoas que nestes locais 
conviverem.

O estudo cita em sua página 39 que “Os resultados apresentados dizem respeito 
aos potenciais impactos sobre qualidade do ar relacionados apenas às emissões da 
Mina Guaíba, ou seja, outras fontes emissoras externas às operações do empreendi-
mento que por ventura possam existir na área de estudo não foram computadas para 
tal análise.” Ou seja, não foram considerados efeitos sinérgicos que podem ocorrer em 
função de outras emissões além das emissões da Mina, subentende-se que a qualida-
de do ar da região estudada parte de um “background zero”, sem nenhuma outra fonte 
poluente, subestima-se assim a realidade. Tal fato ganha maior dramaticidade quando 
se constata que a estrutura da rede de monitoramento do ar no RS está completamente 
sucateada, e em Porto Alegre o monitoramento não é realizado desde 2015, sem condi-
ções de apresentar à sociedade dados sobre a qualidade do ar dos locais que sofrerão 
incremento dos seus níveis de poluição a partir da instalação da Mina.6

Ainda em sua página 39 diz “Ressalta-se que os resultados foram discutidos tendo 
como referência a área externa à área diretamente afetada (ADA) da Mina Guaíba”. Este 
fato é absolutamente questionável e, poderia se dizer, irresponsável já que a proposta da 
empresa (apesar de não explicitar em nenhum momento no EIA, mas realizar declara-
ções em eventos) é operar mina por um período de cinco anos sem realocar a população 
residente da ADA. Ou seja, pretendem minerar cinco anos com as populações vivendo 
dentro da ADA, e nem sequer discutiram os resultados da modelagem de dispersão at-
mosférica na área interna à ADA.

Pois façamos aqui tal discussão:
- Em termos de concentrações máximas de PTS em 24 horas temos que nos pon-

tos B, D, E, F, G, H, I, J e K (Figura 01), ou seja, em 50% dos receptores discretos con-

5 Disponível em: http://www.energiaeambiente.org.br/padroes-de-qualidade-do-ar-experiencia-compara-
da-do-brasil-eua-e-uniao-europeia.
6 Disponível em: https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/rio-grande-do-sul-tem-monito-
ramento-prec%C3%A1rio-da-qualidade-do-ar-1.343435.

http://www.energiaeambiente.org.br/padroes-de-qualidade-do-ar-experiencia-comparada-do-brasil-eua-e-uniao-europeia
http://www.energiaeambiente.org.br/padroes-de-qualidade-do-ar-experiencia-comparada-do-brasil-eua-e-uniao-europeia
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/rio-grande-do-sul-tem-monitoramento-prec%C3%A1rio-da-qualidade-do-ar-1.343435
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/rio-grande-do-sul-tem-monitoramento-prec%C3%A1rio-da-qualidade-do-ar-1.343435
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siderados, os valores superam os limites estabelecidos pela Res. CONAMA 03/1990. O 
ponto J é o que apresenta maior concentração máxima em 24h chegando a 580,10 µg/
m³, 240% acima do padrão primário (240 µg/m³), o que o coloca em um nível de atenção 
(acima de 375 µg/m³) e próximo ao nível de alerta (acima de 625 µg/m³) conforme a Res. 
CONAMA 03/90. No ponto J localiza-se o Loteamento Guaíba City, onde residem mais 
de 100 famílias com mais de 300 pessoas. O valor do ponto K (258,27,02 µg/m³), onde 
se localiza o Assentamento Apolônio de Carvalho, onde vivem 72 famílias, é também 
acima do padrão primário. Pode-se esperar, portanto, efeitos adversos às pessoas que 
nestes locais  residem e trabalham.

- Em termos de médias anuais de PTS, os pontos I (orizicultura) e J (Guaíba City) 
apresentam concentrações de 89,67 µg/m³ e 103,75 µg/m³(valores acima dos padrões 
primários da Res. CONAMA 03/90), respectivamente, ou seja, caso a Mina passe a ope-
rar, enquanto residirem e trabalharem no local, estas pessoas estarão expostas perma-
nentemente a efeitos adversos à sua saúde. 

Além das comunidades citadas que habitam o que vem a ser a ADA do empreen-
dimento, existem outras residências isoladas, pequenos núcleos de casas, um núcleo 
maior de habitações (Assentamento Padre Josimo que abriga cerca de 300 pessoas), 
engenhos de arroz, galpões de máquinas, lavouras, o Aeroclube de Eldorado do Sul, 
além da Aldeia Guarani Guadjayvi (à 1.200 m da mina), ou seja, locais de trabalho em 
que circulam pessoas diariamente e continuamente. Para estas residências e locais de 
trabalho não está prevista uma realocação ou reassentamento, assim teriam que conviver, 
durante todo o período de operação do empreendimento com padrões de qualidade do 
ar que ultrapassam a CONAMA 03/90 para PTS (máximas de 24h) e que ultrapassam as 
diretrizes da OMS para PM10 (máximas de 24h). Em 12 (doze) dos 18 (dezoito) recepto-
res discretos considerados, ou cerca de 70% destes, as concentrações máximas de 24h 
de PM10 são superiores às diretrizes da OMS. E em dois pontos (I e J) inclusive a média 
anual de PM10 é superior ao recomendado pela OMS.

O estudo também apresenta para cada parâmetro analisado uma análise em ter-
mos de percentil das concentrações de 24h. Para o Guaíba City (ponto J), por exemplo, 
no caso do PM10 (material particulado inalável), e PM2,5 (que chegam aos alvéolos pul-
monares e entram na corrente sanguínea), as concentrações ficam, respectivamente, 
superiores ao valor recomendado pela OMS (50 µg/m³) e acima de 10 µg/m³ (que para 
PM2,5 a cada aumento de 10 µg/m³ há efeito de fragilização do sistema pulmonar7), em 
10% do tempo, em um ano este tempo equivale a cerca de 40 dias. Em outros pontos 
há ocorrência em porcentagem de tempo menor, mas ainda assim, admitem-se cenários 
agudos de possíveis efeitos adversos à saúde. 

Fica ainda evidente que haverá incremento de Partículas Totais em Suspensão nos 
municípios de São Jerônimo, Charqueadas, Triunfo, Montenegro, Nova Santa Rita, Eldo-
rado do Sul, Guaíba e Porto Alegre. No caso do município de Guaíba, o incremento vai 
de 50 a 100 µg/m³, em concentrações máximas em 24h, deve-se levar em conta a situa-
ção de fragilidade da qualidade do ar já existente no município em função das emissões 
oriundas da empresa CMPC. No caso da capital, o incremento de PTS oriundo da Mina 
(que vai de 50 a 70 µg/m³ no Centro, em concentrações máximas em 24h) encontra uma 
zona urbana altamente densificada, com qualidade do ar já comprometida em função do 
grande fluxo de veículos e que tem apresentado episódios mais frequentes de inversão 

7 FERNANDES, J. S.; CARVALHO, A. M.; CAMPOS, J. F.; COSTA, L. O., FILHO, G. B. Poluição atmosfé-
rica e efeitos respiratórios, cardiovasculares e reprodutivos na saúde humana. Revista Médica de Minas 
Gerais, 20(1), p. 92-101, 2010.
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térmica, fenômeno que se dá principalmente no inverno, período em que coincide com 
uma maior frequência dos ventos com direção do local previsto para instalação da Mina 
no sentido de Porto Alegre, onde os dados de 2013 já demonstravam que a capital tinha 
índices de qualidade do ar acima do recomendado pela OMS.8

Estudos apontam para diversas doenças causadas por contaminação de material 
particulado, como a morte prematura de cardíacos,9 problemas do coração10 como ata-
ques cardíacos e arritmia cardíaca. Há ainda relatos de desenvolvimento de asma em 
crianças11 e outros problemas relacionados ao sistema respiratório,12 como irritação das 
vias aéreas, tosse e dificuldade de respiração.

A série de figuras apresentadas à seguir foi produzida a partir de uma sobreposição 
aproximada sobre imagem de satélites (Google Earth) das Figuras 3.11 e 3.12, pgs. 41 e 
42, do estudo da Ecosoft, referente aos potenciais incrementos nas concentrações má-
ximas de 24h e das médias anuais de PTS na área de estudo, em decorrência das emis-
sões atmosféricas da Mina Guaíba no ano 06. E tem a intenção de representar de manei-
ra visual os resultados da modelagem realizada pela própria empresa, demonstrando os 
incrementos em termos de material particulado nas diferentes localidades impactadas. 
Imagens semelhantes poderiam se realizar com os outros parâmetros avaliados, com as 
médias anuais e com as análises de percentil.

Figura 1 – Imagem original, com suas respectivas legendas 

Fonte: Figura 3.12, pg. 42, do estudo da Ecosoft.

8 Disponível em: http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/07/ar-de-porto-alegre-e-duas-ve-
zes-mais-poluido-do-que-aceitavel-diz-pesquisa.html.
9 Disponível em: https://www.niehs.nih.gov/research/supported/sep/2003/pm-heart/index.cfm.
10 Disponível em: https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/cir.0b013e3181dbece1.
11 Disponível em: https://ehjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1476-069X-9-45.
12 Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-012-2630-0.

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/07/ar-de-porto-alegre-e-duas-vezes-mais-poluido-do-que-aceitavel-diz-pesquisa.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/07/ar-de-porto-alegre-e-duas-vezes-mais-poluido-do-que-aceitavel-diz-pesquisa.html
https://www.niehs.nih.gov/research/supported/sep/2003/pm-heart/index.cfm
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/cir.0b013e3181dbece1
https://ehjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1476-069X-9-45
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-012-2630-0
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Figura 2 – Potenciais incrementos nas concentrações máximas de 24 h de PTS na área  
de estudo (cidades, assentamentos da reforma agrária e áreas indígenas)  

em decorrência das emissões atmosféricas da Mina Guaíba no ano 06.

Figura 3 – Potenciais incrementos nas concentrações máximas de 24 h de PTS  
no Centro de Porto Alegre. Incremento varia de 30 a 70 µg/m³.

Figura 4 – Potenciais incrementos nas concentrações máximas de 24h  
de PTS em Guaíba. Incremento varia de 30 a 70 µg/m³.
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Figura 5 – Potenciais incrementos nas concentrações máximas de 24 h de  
PTS em Eldorado do Sul. Incremento varia de 50 a 150 µg/m³.

Figura 6 – Potenciais incrementos nas concentrações máximas de 24 h de  
PTS em Charqueadas. Incremento varia de 30 a 100 µg/m³.

Figura 7 – Potenciais incrementos nas concentrações máximas de 24 h de  
PTS em Triunfo. Incremento varia de 50 a 100 µg/m³.
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Figura 8 – Potenciais incrementos nas concentrações máximas de 24 h de  
PTS no entorno. Incremento varia de 100 a >240 µg/m³.

Figura 9 – Potenciais incrementos nas concentrações máximas de 24 h de  
PTS no entorno. Incremento varia de 100 a >240 µg/m³.

Figura 10 – Potenciais incrementos nas concentrações máximas de 24 h de  
PTS no entorno. Incremento varia de 100 a >240 µg/m³.
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Figura 11 – Potenciais incrementos nas concentrações máximas de 24 h de PTS na ADA  
(a ADA representada na Figura é referente somente ao ano 06. Incremento >240 µg/m³.

Figura 12 – Potenciais incrementos nas concentrações máximas de 24 h de PTS no entorno da ADA. 
Destaca-se a presença das Aldeias Mbya Guarani Guadjayvi e Pekuruty à 1,2 e 7,3 km de  

distância da mina, respectivamente. Incremento de 50 a >240 µg/m³.

Figura 13 – Potenciais incrementos nas concentrações máximas de 24 h de PTS no Parque Estadual e 
Área de Proteção Ambiental Estadual Delta do Jacuí (polígono vermelho), sua Zona de Amortecimento 

(polígono amarelo, e seu raio de 10km (polígono verde). Incremento de 30 a >240 µg/m³.
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Figura 14 – Imagem original, com suas respectivas legendas.

 
Fonte: Figura 3.11, p. 41, do estudo da Ecosoft.

Figura 15 – Potenciais incrementos nas concentrações médias anuais de PTS na área de estudo  
(cidades, assentamentos da reforma agrária e áreas indígenas) em decorrência das  

emissões atmosféricas da Mina Guaíba no ano 06.
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3 Quanto às medidas mitigadoras propostas

O inventário de emissões atmosféricas apresenta como fontes emissoras para as 
quais estão previstas a aplicação de medidas de controle apenas das transferências por 
correias transportadoras e a ressuspensão em vias de tráfego, com eficiências de ape-
nas 50% e 84% respectivamente, sendo as medidas de controle a umectação por meio 
de sprays e supressor de poeiras com uso de polímero. Existem outras tecnologias a 
serem aplicadas no sentido de aumentar a eficiência das medidas de controle. Existem 
outras fontes emissoras que não se propôs medida alguma (tais como as detonações, 
perfurações, carregamento e basculamento de carvão, britagem).

4 Questionamentos, lacunas e omissões

É suficiente analisar somente o cenário do ano 6 de operação da Mina para garantir 
uma projeção de impacto dos 23 anos de operação? 

Tendo em vista, por exemplo, a presença do núcleo de residências do Assentamen-
to Padre Josimo (receptor discreto “O” do estudo), à menos de 2km à leste da área pre-
vista para o início da operação, quais serão as concentrações máximas e médias, nesta 
e outras localidades atingidas, no ano 1 a 5 da Mina? Já que a lavra estará ocorrendo 
mais próxima deste núcleo de habitações.

Tendo em vista que a incidência dos ventos predominantes fica entre as direções 
Leste e Sudeste, no sentido das cidades de Triunfo e Charqueadas, como se comportará 
a pluma de dispersão e quais serão as concentrações máximas e médias nos anos 7 
à 23 da Mina? Já que a atividade de mineração estará ocorrendo mais próxima destes 
municípios.

Os parâmetros considerados na simulação são suficientes para avaliar o impacto 
sobre a saúde humana e ambiental das emissões? Qual a composição química deste 
material particulado?

Qual o impacto à saúde humana, nas diferentes localidades impactadas, devido 
à exposição aguda à concentrações acima dos valores recomentados pela OMS para 
material particulado emitido pela Mina Guaíba?  

Qual o impacto à saúde humana, nas diferentes localidades impactadas, devido à 
exposição de longo prazo ao material particulado emitido pela Mina Guaíba? 

Quais os efeitos sobre flora e fauna (há espécies constantes nas listas estaduais e 
nacionais de ameaçadas de extinção), sobre a APA e Parque Estadual Delta do Jacuí, 
sobre a qualidade da água, sobre a produção agrícola (principalmente à orizicultura or-
gânica), e sobre as atividades do Aeroclube de Eldorado do Sul?

Quais as concentrações de materiais particulados considerando a sinergia entre o 
incremento oriundo das emissões da Mina Guaíba e as demais emissões e padrões de 
qualidade do ar já existentes nos locais impactados?

Ainda, de maneira mais ampla, como a análise de viabilidade econômica cita ser 
imprescindível para a sustentabilidade econômica da mina a instalação do Polo Carbo-
químico. Não deveria se considerar desde já as emissões do polo, e como estas emis-
sões atuam de maneira sinérgica e cumulativa? Já que a viabilidade da Mina só é asse-
gurada pela instalação do Polo Carboquímico e a viabilidade do Polo Carboquímico só 
é assegurada pela instalação da Mina, não deveria se estar licenciando como um único 
empreendimento?
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Qual seria a contribuição das emissões oriundas pela operação da Mina (maquiná-
rio pesado) e pela utilização deste carvão, pelas diferentes tecnologias, em termos de 
gases de efeito estufa? O que isso representa frente às metas brasileiras firmadas no 
Acordo de Paris?

Estas são questões fundamentais, que não estão respondidas no referido estu-
do. Neste sentido ressalta-se aqui a inépcia deste EIA/RIMA, tendo em vista que tais 
lacunas impedem uma avaliação criteriosa do impacto deste empreendimento à saúde 
humana e ambiental. Com as informações disponíveis no EIA/RIMA, sobre o componen-
te de emissões atmosféricas, o projeto Mina Guaíba, em nosso entendimento, não tem 
viabilidade ambiental, por não garantir que suas atividades não causarão impactos à 
saúde humana e ambiental. Assim solicitamos que a FEPAM órgão competente por este 
licenciamento ambiental indefira o processo em tela.
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Visão paisagística sobre o empreendimento  
Mina Guaíba
Ramon Seryosha Schmidt Coelho1 
Amanda Trajano Fernandes2 
Carmen Puebla3 
Natasha Santos de Moura4 
Ricardo Hiroyuki Okido5 
Theo Soares de Lima6 
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Tópicos abordados:

1. Metodologia
2. A paisagem em seu aspecto integral
3. Parecer inicial sobre estudos de impacto da paisagem no EIA
4. Impactos na superfície terrestre: breve análise do espaço físico
5. Os impactos da mineração e o sistema econômico hegemônico
6. Conclusões

1 Metodologia

A metodologia utilizada para a elaboração do presente documento foi a análise dos 
Volumes II e IV do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do empreendimento Mina Guaí-
ba, observando o que foi exposto no EIA em relação aos impactos sobre a paisagem da 
possível área influenciada. Para tanto, foi utilizada a metodologia denominada por Souza 
(2013) como pesquisa socioespacial, atentando para o aspecto “integral” dos impactos 
na paisagem. Esses impactos mencionados no EIA foram confrontados com uma biblio-
grafia já consolidada sobre os estudos de alterações paisagísticas e a Legislação vigen-
te, especificamente a Resolução 001/86 do CONAMA, sendo apontadas as contradições 
que constam no estudo do empreendimento.

Para a elaboração da proposta de novos limites das Áreas de Influência foi utilizado 
o software ArcGis 10.5, realizando um novo mapeamento das Área Diretamente Afetada 
(ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência indireta (AII). Para essa pro-
posta foram utilizadas as sub-bacias hidrográficas do método Otto de nível 6 B, setores 

1  Técnico em Meio Ambiente (SENAC-RS), graduando em Geografia (UFRGS). Membro do Coletivo Am-
biente Crítico.
2  Graduanda em Geografia (UFRGS).
3  Graduanda em Geografia (UFRGS). Membro da Associação dos Geógrafos Brasileiros - Seção Porto 
Alegre (AGB).
4  Graduanda em Geografia (UFRGS). Membro do Coletivo Ambiente Crítico
5  Geógrafo, mestre em Geografia (UFRGS). Membro do Laboratório de Paisagem (PAGUS/UFRGS) e da 
Associação dos Geógrafos Brasileiros - Seção Porto Alegre (AGB).
6  Geógrafo, mestre e doutorando em Geografia (UFRGS). Membro da Associação dos Geógrafos Brasi-
leiros - Seção Porto Alegre (AGB).
7  Geógrafo (UFRGS), doutor em Geografia Humana (USP). Professor do Instituto de Geociências (UFR-
GS).
8  Geógrafo (UFF), doutor em Sensoriamento Remoto (INPE). Professor do Instituto de Geociências (UFR-
GS).
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censitários do Censo do IBGE (2010) e os limites municipais. Ao final foram apresenta-
das duas novas propostas de Áreas de Influência, demonstrando com maior realidade os 
potenciais impactos na paisagem que o empreendimento causará.

2 A paisagem em seu aspecto integral

Muitas são as abordagens possíveis para uma situação.9 A diversidade de campos 
de saber, por exemplo, é uma de suas causas. Cada campo, ou cada “área/disciplina” 
do universo acadêmico, partirá do olhar para observar e refletir sobre a mesma questão. 
Outra diversidade, subsequente, diz respeito aos diferentes conceitos empregados para 
tal análise, bem como a linha teórica que é utilizada como abordagem. Diferentes corren-
tes de pensamento conceituam a mesma palavra de maneira diferenciada.

Para o presente momento, elegemos a paisagem como matriz de nossa análise. 
Mas, como salientado, paisagem pode ser entendida de muitas perspectivas, umas mais 
próximas à ideia de forma, outras sensoriais, e assim por diante. A paisagem aqui men-
cionada apresenta um caráter integral. Nem só natural, nem só cultural, nem só forma, 
nem só sentimento. É um sentimento emergente em e a partir de uma cultura, em cujo 
processo se constituem expressões formais/materiais pela atividade daqueles que a pro-
duzem (BERQUE, 1998).

Conforme consta no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), do empreendimento da 
Mina Guaíba, a paisagem é abordada em seu aspecto formal e visual (Vol. IV, cap. 11, p. 
73). Ou seja, qual alteração a instalação ocasionará no “ponto de fuga”10 do observador. 
É isso que se pode constatar na apresentação fotográfica (Vol. II, cap 8.1, p. 205-8) e 
nas considerações dos fatores de impacto, sintetizados nas tabelas (Vol. IV, cap. 11, p. 
73, 75-6, 78-82).

Na literatura contemporânea, aceitam-se como principais impactos da atividade mi-
neradora os fatores hídricos, atmosféricos, sonoros e pedológicos. Todos são abordados 
separadamente, independentes entre si, e mais, estranhos ao aspecto social-econômico 
(diferenciado, inclusive, dos meios físicos e bióticos). Contudo, considerando-os conjun-
tamente, temos o que se denomina pesquisa sócio-espacial (SOUZA, 2013)11. Atentar 
para o aspecto “integral” da questão é a principal disputa teórico-metodológica deste 
parecer. 

Em nossa perspectiva, a paisagem é uma experiência, uma partilha sensorial com 
o espaço geográfico. Fusão de sentidos, ela açambarca cheiro, som, visão, tato e, por 
que não, paladar. Assim, os impactos ambientais, paisagisticamente considerados, são 
percebidos a uma só vez, juntos e interligados. Por isso, não podem ser pensados nem 
apartados entre si, nem pontualmente localizados na superfície terrestre: as paisagens 
espraiam-se umas sobre as outras, através de limites incertos ou imprecisos. Para Ber-
que (2011), existe um conjunto do que é material, físico, com o que é fenomenal. Para 
ele a paisagem (objetos, seres e coisas) é carregada de sentidos, histórias e culturas. “A 
paisagem não é somente a superfície das coisas; é, pelo contrário, essencial à própria 
existência da sociedade, porque através do sentido das coisas motiva os seres humanos 
a habitarem em conjunto” (BERQUE, 2011).

9 Local de ocorrência para determinado evento considerado (DARLDEL, 2011).
10 Método de perspectiva central, onde linhas paralelas se encontram no horizonte, criando um referencial 
de profundidade na representação gráfica.
11 A diferenciação entre socioespacial e sócio-espacial se dá em consideração às formas onde a ação se 
dá e a força que anima essas formas. 
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Quando pensamos em uma atividade de mineração, é impossível não a associar 
aos impactos negativos que a mesma pode causar ao meio ambiente. Dessa forma, atre-
la-se a estes impactos o conceito de “degradação ambiental”12, que acontece por obra 
do homem, onde ele coordena um conjunto de processos que resultam em danos para 
o meio ambiente, processos estes que se caracterizam pela redução das propriedades 
físicas das populações, assim como a qualidade e capacidade produtiva das regiões im-
pactadas e, principalmente, a redução dos recursos ambientais das mesmas, além das 
influências negativas ao meio econômico e social.

A Resolução 001 do CONAMA de 23 de janeiro de 1986 definiu o conceito de “im-
pacto ambiental” como “qualquer alteração de propriedades físicas, químicas e biológi-
cas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante 
das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem: (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 am-
bientais”. De fato, é possível perceber que a implantação do projeto Mina Guaíba, da 
Copelmi, está diretamente conectada com impactos negativos na qualidade de vida e no 
bem-estar do ambiente, dos ecossistemas e da população da região. Alguns exemplos 
desses impactos negativos que podemos citar são: conflitos sobre o uso e ocupação do 
solo com a população já instalada no local, desmatamento, afundamento do solo por 
subsidência, erosões, contaminação do lençol freático, desestabilização de encostas, 
entre outros.

A atividade de mineração é uma das mais primitivas exercidas pelo homem, como 
uma forma de extrair da natureza os bens minerais que ela nos oferece, sendo esta ati-
vidade cada vez mais aprimorada nos últimos 50 anos. Logo, é importante ressaltar que 
neste processo, o bem mineral após ser extraído não retorna mais ao local, ele fica em 
circulação a serviço do homem e de suas necessidades. Desta forma, a análise a seguir 
contempla e ressalta os principais impactos ambientais do ponto de vista geográfico na 
atividade de mineração e expostos no EIA/RIMA da Mina Guaíba.

3 Parecer inicial sobre estudos de impacto da paisagem no EIA

O conceito de paisagem constitui a análise unificada do espaço geográfico. Embora 
o conceito esteja atrelado à leitura da forma (identificação de elementos, objetos, a partir 
do visível) – ora relacionada às descrições das feições geomorfológicas, outras vezes 
traduzidas como uma catalogação dos elementos concretos presentes sob a superfície 
terrestre, ele permite, também, como já citado, analisar os processos não-visíveis (sub-
jetivos/perceptivos, culturais, sociais) sobre as modificações do espaço geográfico.

Quando um empreendimento de grande porte apresenta um laudo técnico sobre a 
paisagem em vias de modificação (sendo ela, também, resultado da materialização de 
processos sociais), a análise sobre suas alterações, minimamente, deverá seguir norma-
tivas estabelecidas pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), 
pela Lei Federal Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, lei essa que possui como aporte a 
Resolução CONAMA nº 001/86, sendo, portanto, necessários maiores detalhamentos de 
estudos sobre impacto da paisagem nas Áreas de Influência (ADA, AID e AII). O estudo 
da Copelmi, segundo o EIA, associa a modificação da paisagem como a modificação 

12 A degradação ambiental exercida pelo homem são de dois tipos: (I) consumo de recursos naturais em 
ritmo mais acelerado do que aquele no qual eles podem ser renovados pelo sistema ecológico; e (II) pela 
geração de produtos residuais em quantidades maiores do que as que podem ser integradas ao ciclo na-
tural de nutrientes (Moraes e Jordão, 2002).
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do meio socioeconômico, conforme os quadros 11.4 (Volume IV, cap. 11, p. 11-2) e 11.5 
(Vol. IV, cap. 11, p. 12-3), não cumprindo a legislação estabelecida pela Federação, pois 
dissocia esse meio de ocorrência a outros que serão alterados.

Consta no documento EIA a apresentação de três unidades de paisagem no subtó-
pico “meio biótico” no tópico de Área de Influência Indireta (AII) que são: cursos d’água, 
planície fluvial e ilhas deltaicas (Vol. II, cap. 7, p. 11). O documento da Copelmi se limita 
na identificação de possíveis alterações da fauna e da flora como estudo da paisagem 
natural, não considerando que o estudo sobre modificações de paisagem engloba outros 
importantes pontos, como por exemplo, “impactos aos sítios e monumentos arqueológi-
cos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade 
local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos”, como des-
crito no sítio virtual do IPHAN (http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1754/).

Sendo assim, o documento apresentado pelo empreendimento da Copelmi, care-
ce de laudos técnicos exigidos pelas normativas da legislação ambiental e cultural no 
quesito de estudo sobre a paisagem. O conceito de paisagem foca na descrição das 
formas geomorfológicas da área de instalação da Mina Guaíba (Vol. II, cap. 8.1, p. 201) 
e é atrelado a um quadro com imagens de fotografia em perspectiva horizontal, em oito 
pontos diferentes, identificadas como visadas P1F1A, P2F2A, P3F1A, P4F2A, P5F1A, 
P6F2A, P7F2A e P8F1A (Vol. II, cap. 8.1, p. 205-8), retratando visualmente a situação 
atual da área do empreendimento e outra imagem constando uma simulação em três 
dimensões (3D) da futura situação (Figura 1). A intencionalidade desse estudo de paisa-
gem se apresenta com duvidosa metodologia de análise sobre o conceito da paisagem 
e os possíveis impactos ambientais provenientes da instalação do empreendimento, por 
apenas contemplar elementos visuais neste caso, desconsiderando os fenômenos so-
ciais, culturais e históricos.

Figura 1 – Exemplo de simulação do impacto visual na paisagem elaborado no EIA.

Considerando a existência de intencionalidade política sobre a técnica no presente 
projeto de mineração, a análise de paisagem realizada no presente documento caracte-
riza pobreza de informações, além de induzir ao leitor, através de imagens, que as mo-
dificações da paisagem causada pela instalação da mina poderão ser de baixo impacto 
ambiental. Há negligências de estudos sobre a percepção das comunidades locais com 
a instalação da Mina Guaíba, portanto, tornando questionável o estudo sobre a vanta-
gem socioeconômica da instalação deste empreendimento diante os futuros impactos 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1754/
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ambientais. Além disso, a delimitação das Áreas de Influência (ADA, AID e AII) apre-
sentadas no EIA não consideram importantes bacias hidrográficas à jusante, como por 
exemplo, as bacias do Guaíba e do Gravataí, as quais serão indiretamente afetados pelo 
empreendimento. Para tanto, realizamos uma nova proposta das Áreas de Influência 
dentro dos meios socioeconômico, físico e biótico.

Para a definição dos novos limites, foi utilizado o software ArcGis 10.5, colocando 
um ponto central dentro da área onde a Copelmi pretende instalar as estruturas da mina. 
A partir desse ponto, foi definido um raio de 10 quilômetros para a ADA, 15 quilômetros 
para a AID e 20 quilômetros para a AII. Com os raios definidos, foi sobreposto neles 
os setores censitários do último Censo do IBGE (2010) para a ADA e AID e os limites 
municipais para a AII (Figura 2). Para os meios biótico e físico, foi decidido fazê-los em 
uma mesma delimitação por utilizarmos o mesmo aspecto em ambos para a definição 
das novas Áreas de Influência, chamando de meio físico-biótico. Então, para este meio, 
foram utilizadas as sub-bacias hidrográficas do método Otto de nível 6 B (Figura 3). O 
resultado desse método utilizado mostra uma delimitação das Áreas de Influência muito 
diferentes das apresentadas pelo estudo da Copelmi.

Figura 2 – Nova proposta de Áreas de Influência do meio socioeconômico.
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Figura 3 – Nova proposta de Áreas de Influência do meio físico-biótico.

Os laudos realizados sobre os impactos ambientais e sociais da instalação desse 
empreendimento carecem de análises sobre a complexidade destes impactos. O con-
ceito de paisagem, reduzida a visões fragmentadas e dicotômicas do ponto de vista 
metodológico e conceitual (especialmente nos tópicos “meio biótico” e “meio socioeco-
nômico”), inibem a compreensão e a análise unificada sobre as alterações do espaço 
geográfico. Autores como Duncan caracterizam a paisagem como “uma produção cultu-
ral, pode integrar tanto a reprodução quanto a constatação do poder político” (DUNCAN, 
1990 apud SOUZA, 2013), logo, compreender o estudo da paisagem além do sistema 
material disposto sob superfície terrestre como, também, um “sistema de significados” 
(DUNCAN, 1990 apud SOUZA, 2013) é necessário para a construção de estudos de 
impacto ambiental.

A irreversibilidade das modificações da paisagem na área, gerada após os 23 anos 
de funcionamento da Mina Guaíba, poderá causar problemas socioeconômicos nos mu-
nicípios diretamente influenciados pelo empreendimento. A promoção estabelecida pelo 
empreendimento em torno de 5.000 empregos, diretos e indiretos, nos municípios da 
AID poderá gerar um adensamento populacional descontrolado, dificultando melhorias 
do IDH desses municípios, considerando que o estudo não apresenta como serão as 
políticas públicas destes municípios e formas de mitigar o possível adensamento popu-
lacional nas fases de instalação e de operação do empreendimento.

Conforme descrito nas avaliações de impactos do meio socioeconômico, no sub-
tópico sobre “Alteração da Paisagem” do EIA: “As obras de implantação do empreen-
dimento causarão uma alteração gradual na paisagem, uma vez que as características 
rurais darão, progressivamente, lugar para uma paisagem industrial [...]” (Vol. IV, cap. 
11, p. 73). A exploração da Mina Guaíba mudará irreversivelmente o espaço geográfico 
destas localidades, pois irá transformar toda a estrutura do meio físico das áreas de in-
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fluência do empreendimento e modificará, consequentemente, o uso do solo da região, 
atualmente classificado como zona agrícola.

4 Impactos na superfície terrestre: breve análise do espaço físico

Os impactos que ocorrem no espaço físico envolvem: subsidência terrestre, ter-
raplanagem, uso de explosivos e alteração da qualidade do solo após o processo de 
mineração.

O processo de subsidência corresponde ao movimento de afundamento do terreno, 
devido à deformação ou deslocamento de direção, essencialmente, vertical descenden-
te. Esse processo ocorre comumente em cavidades feitas pela ação humana, como a 
construção de túneis, poços e minas subterrâneas. Visto isto, avalia, além de um grande 
impacto físico ambiental, uma possibilidade de risco à vida dos trabalhadores da mina.

A terraplanagem, como o próprio nome diz, consiste em um processo para tornar 
um terreno plano após o processo de supressão da vegetação. Algumas consequências 
podem surgir a partir deste processo, caso seja mal executado, o solo pode entrar em 
erosão em função da remoção de terra e a partir da desestruturação do solo, todo o en-
torno da obra fica comprometido, obstruindo toda a rede de drenagem e se tornando uma 
das principais causas de possíveis enchentes na região.

Sobre o uso de explosivos nas atividades da mina, além de representar um risco 
para a vida dos trabalhadores, pode acabar interferindo em um direito inalienável do 
cidadão, que é ter a integridade estrutural do seu imóvel preservada durante as detona-
ções. Segundo Ferreira (2016), para os imóveis e residências dos cidadãos que residem 
perto de zonas em atividade de mineração, alguns dos problemas mais comuns causa-
dos pelo impacto dos explosivos são trincas em vidros, fissuras no chão, paredes e teto, 
pisos estufados, rachaduras nas paredes e infiltrações.

Pesquisas já realizadas em solos após a exploração deles em atividades de mine-
ração, indicam que os solos assumem características de baixa porosidade, baixa con-
dutividade hidráulica e baixa retenção de água. “As limitações físicas resultantes dos 
processos de construção de áreas mineradas com carvão a céu aberto incluem estrutura 
fraca, baixa permeabilidade da camada superficial à água devido ao encrostamento su-
perficial e baixa capacidade de retenção de água” (PICHTEL, 1994 apud CAMPOS et al., 
2010). “Além disso, [...] a capacidade de retenção de água é geralmente menor que a de 
solos naturais, por causa do predomínio de frações mais grosseiras e da menor quan-
tidade de matéria orgânica” (SKOUSEN et al., 1994 apud CAMPOS et al., 2010). Tais 
características de solo contribuem para a baixa resistência destes processos erosivos 
hídricos futuros que possam vir a acontecer. Nestes mesmos solos, foi possível verificar 
uma tendência generalizada de acidificação em curto prazo, resultante dos processos 
de oxidação realizados nestes locais; o balanço entre o Potencial de Neutralização (PN) 
e o Potencial de Acidificação (PA) normalmente é negativo, indicando que acidificação 
tenderá a persistir em longo prazo.

5 Os impactos da mineração e o sistema econômico hegemônico

Os minérios são recursos naturais não renováveis, importantes para o sustento da 
produção industrial em grande escala, na função de produzir bens gerados para suprir as 
necessidades do sistema econômico hegemônico. Muitos desses minérios encontram-
-se atualmente em fase de esgotamento, devido aos padrões de produção e consumo 
que tomam conta dos países subdesenvolvidos e desenvolvidos. 
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De fato, a mineração como uma atividade de cunho privado faz com que as em-
presas detentoras deste serviço tendem a extrair o maior volume possível de minérios 
em um curto período de tempo, visando a obtenção de maiores lucros. Porém, quando 
se fala em investimentos em segurança, visando a prevenção de impactos ambientais 
decorrentes da atividade de mineração, esse ponto é visto como uma despesa a econo-
mizar pelos empreendedores.

Seguindo a lógica do sistema econômico hegemônico, a atividade de mineração é 
muitas vezes aceita e imposta com argumentos de que trará impactos positivos para a 
sociedade no sentido de geração de empregos e fomento das atividades econômicas e 
comerciais. Logo, é possível perceber que as intenções expostas no EIA da Mina Guaí-
ba pela empresa Copelmi coincidem exatamente com este comportamento. Podemos 
utilizar uma expressão para definir o que realmente está por trás deste argumento, é o 
que chamamos de “maldição da mineração”, essa expressão indica um fenômeno iden-
tificado nos locais onde ocorrem estas atividades. Neste fenômeno, uma parcela do tal 
efeito positivo que provam do fomento da economia acaba sendo absorvida pelos efeitos 
negativos da atividade, os impactos sobre o meio ambiente e sobre a saúde da popula-
ção, além da geração de subempregos e da desigual distribuição de renda. Ou seja, os 
benefícios econômicos gerados não são revertidos de fato em desenvolvimento humano.

Os esforços das empresas mineradoras estão concentrados na exploração da ter-
ra, água, minérios e populações. Suas estratégias buscam cada vez mais a inserção 
em novos espaços de extração de matérias primas, indo a um movimento contrário aos 
interesses e necessidades coletivas das populações tradicionais.13 O que podemos ob-
servar claramente em relação aos agricultores do Assentamento Apolônio de Carvalho 
e pescadores artesanais das famílias no entorno do projeto. Assim como acontece um 
descaso em relação a mão de obra trabalhadora que será utilizada no projeto da Mina 
Guaíba, a qual tende a ser um trabalho desvalorizado e realizado na perspectiva da 
exploração. É perceptível a forma como ocorre uma redução e degradação dos seres 
humanos à condição de serem apenas custos de produção, como uma força de trabalho 
que se faz necessária.

Até o momento de nossa história, não houve um avanço em respeito às pessoas 
afetadas pela exploração de minas, diferentemente como aconteceu pela proteção am-
biental. A luta pelo direito de reconhecimento da terra dos povos mais fracos continua 
muito aquém do necessário para a proteção dessa população mais vulnerável pelos 
impactos da mineração. Falta para o EIA da Copelmi um estudo que abranja a carac-
terização cultural, social e histórica da população atingida direta e indiretamente pelos 
impactos da mineração. Assim sendo, se faz necessário incluir no estudo uma pesquisa 
participativa com a população, resultando em um “termo de aceite”, onde as pessoas do 
local concordem com a pesquisa realizada.

Diante da incompatibilidade estrutural com o desenvolvimento humano e econô-
mico e da condição insustentável do sistema de mineração se consolidando por meio 
do capital, o trabalho e a natureza são explorados e desperdiçados para a finalidade de 
que mercadorias sejam produzidas e distribuídas na engrenagem do sistema econômi-
co hegemônico. Grandes projetos de mineração, como o da Mina Guaíba, contribuem 
cada vez mais para a exaustão das paisagens, esgotamento dos recursos hídricos e dos 
depósitos naturais de minérios, assim como para a desvalorização da força de trabalho 

13 Populações humanas que vivem e viviam em um determinado território antes da apropriação da área 
pelo Estado (ARRUDA, 1999).
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humana. Isto revela como esse projeto coloca o estado no rumo a uma escalada da in-
sustentabilidade por meio do modelo mineral exportador.

6 Conclusões

Pelo exposto, a partir dessa pré-avaliação do documento EIA/RIMA, necessita-se 
uma reavaliação sobre a metodologia empregada nos estudos sobre a paisagem e sobre 
os impactos produzidos no meio socioeconômico pela empresa responsável da obra. 
A constatação de carências técnicas sobre esses estudos demonstra a falta de clare-
za da intencionalidade pública da empresa proponente da obra com a população dos 
municípios atingidos direta e indiretamente à área de instalação do empreendimento. 
Assim sendo, a execução do empreendimento se mostra inviável, pois a mesma carece 
de informações primordiais nos estudos apresentados, o qual não considera fatores de 
extrema importância no que tange os impactos paisagísticos durante a instalação e exe-
cução das atividades mineradoras. Esses impactos terão uma forte influência negativa 
na população local e regional, onde as medidas de mitigação não serão suficientes para 
compensar as potenciais degradações no ambiente.
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Improcedências sobre o meio biótico no diagnóstico 
da viabilidade ambiental da Mina Guaíba
Paulo Brack1

Tópicos

1. Localização prevista pelo empreendimento Projeto Mina Guaíba em relação à 
UCs e Zona Núcleo da RBMA, conforme documento do Comitê Estadual da 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.

 1.1 Ausência de estudo adequado referente a Alternativas Locacionais
2. Danos irreversíveis à Biodiversidade
3. Presença de área de produção agroecológica
4. Poluição do Carvão Mineral

Metodologia

Diagnóstico crítico dos aspectos locacionais, poluidores do carvão e danosos à 
biodiversidade da região afetada pela relação ao estudo de viabilidade ambiental  da 
Mina Guaíba e seus documentos correspondentes EIA-RIMA aos aspectos locacionais, 
poluidores do carvão e danosos à biodiversidade da região  EIA-RIMA.

1 Localização prevista pelo empreendimento Projeto Mina Guaíba em 
relação à UCs e Zona Núcleo da RBMA, conforme documento do Comitê 
Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica

Conforme documento do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlânti-
ca (oficio no Nº CERBMA 038-16f, de 31/10/2016) é destacado o potencial dano poluidor 
e degradador irreversível da atividade minerária de carvão aos ecossistemas da Área de 
Amortecimento do Parque Estadual Delta do Jacuí, Área de Proteção Ambiental Delta 
do Jacuí e Área Diretamente Afetada da Zona Núcleo da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica.

As Zonas Núcleo e de Amortecimento da RBMA estão tombadas pela Secretaria 
da Cultura do Estado, por meio do Edital de Tombamento (21/07/1992), homologado 
pela Portaria nº 003/93. O Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 
do RS (CERBMA) é um espaço colegiado, com forte conteúdo técnico, formado por 18 
representantes de instituições governamentais e não governamentais e que fazem parte 
do sistema de gestão da RBMA, com competência para assegurar os princípios básicos 
aplicados do domínio da Reserva, definidos pela Lei Federal 9.985/2000, que estabelece 
o Sistema Nacional de Unidade de Conservação.

Verifica-se que, com base no Zoneamento da Reserva da Biosfera da Mata Atlânti-
ca, a área diretamente afetada (ADA) prevista para as atividades do Projeto Mina Guaíba 
está localizada em Zona Núcleo e Zona de Amortecimento da RBMA. Cabe destacar 
que estas zonas também foram tombadas pela Secretaria da Cultura do Estado, cor-

1 Biólogo e Mestre em Botânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Doutor em 
Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos. Desde 1994, é professor do De-
partamento de Botânica da UFRGS. Trabalha em projetos de pesquisa e extensão sobre conservação, uso 
sustentável da flora do RS e políticas públicas em biodiversidade e meio ambiente, em Conselhos de Meio 
Ambiente, representando voluntariamente o InGá - Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais.
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respondendo a Área 5 – Delta do Jacuí, conforme Edital de Tombamento, 1992. No que 
toca às Áreas de Influência Direta (AID) e às Áreas de Influência Indireta (AII) para os 
meios físico, biótico e antrópico (Figura 8.2-1 e 8.8.2, Volume III do EIA/RIMA do Projeto 
Mina Guaíba), estão localizadas nas zonas núcleo, de amortecimento e transição. As 
atividades previstas para a exploração do carvão, em área de planície úmida de vár-
zeas de antigos leitos do rio Jacuí, conforme relataremos a seguir, são totalmente 
incompatíveis com os atributos e valores ambientais dos ecossistemas vocacionados à 
biodiversidade e estabelecidos por Lei para as Unidades de Conservação no Delta 
do Jacuí. 

O Parque Estadual Delta do Jacuí foi criado pelo Decreto Estadual n. 24.385/1976 
e prevê, segundo seu Plano de Manejo, em sua área de amortecimento, somente ativida-
des de baixo impacto e/ou que busquem a sustentabilidade socioeconômica e ambiental, 
destacando-se a produção de arroz orgânico e demais produtos agroecológicos, hoje, ali 
existentes, não sendo o presente caso de mineração em questão.

Conforme o EIA-RIMA do projeto, na Área Diretamente Afetada (ADA) é onde ocor-
reriam os maiores impactos diretos da implantação e operação do empreendimento 
(área da lavra, bota-foras de estéreis e rejeitos, área industrial, etc. – Figura 1.2, Volume 
I), sendo que a Área de Influência Direta (AID) é a que sofreria diretamente os efeitos 
das alterações decorrentes das atividades desenvolvidas na ADA. A área diretamente 
afetada (ADA) é prevista no setor norte do empreendimento atingindo área de Amorte-
cimento do Parque Estadual Delta do Jacuí (PEDJ) e Área de Influência Direta (AID) do 
empreendimento na APA do Delta do Jacuí, de maneira que os impactos previstos, de 
grande monta e irreversíveis, afetariam diretamente estas unidades de conservação e 
indiretamente a fauna e a flora que habitam a região.

A localização do projeto de extração e beneficiamento de carvão mineral, no que 
toca à Área Diretamente Afetada (ADA), está a poucas centenas de metros do Parque 
Estadual Delta do Jacuí, e poderia provocar impacto de elevada intensidade, seja pela 
supressão de qualquer tipo de vegetação existente em mais de 2 mil hectares das áreas 
das futuras cavas previstas pela atividade, como pelo rebaixamento do lençol freático 
e mudança de curso de água de duas microbacias hidrográficas, sendo estes o Arroio 
Pesqueiro e o Arroio Jacaré. Estes possuem sua área de drenagem para o interior da 
Unidade de Conservação PEDJ. Os impactos diretos e indiretos em uma UC de proteção 
integral são questionáveis legalmente, pois afetariam diretamente o conjunto de proces-
sos ecológicos inerentes a esta área protegida que possui relação de interdependência 
com ambientes externos ao Parque. No tocante ao Parque Estadual do Delta do Jacuí e 
Área de Proteção Ambiental do Delta do Jacuí, cabem ser levantados impactos diretos 
ou riscos prováveis, como poluição hídrica decorrente da pirita e, inclusive, da lama do 
carvão e todo rol de poluentes (metais pesados, águas ácidas, turbidez, etc.), além de 
poluição sonora (decorrente de explosões na área da mina de carvão, ruídos frequentes 
e mais intensos de veículos), poluição aérea decorrente de particulados derivados da 
atividade de lavra, beneficiamento e circulação de caminhões e outros veículos.

Causou-nos estranheza a ausência de documento de avaliação e anuência de 
parte da Divisão de Unidades de Conservação (DUC) do Departamento de Biodiver-
sidade e da SEMA. Acreditamos fundamental que a análise técnica neste item possa 
servir de base condicionante para o licenciamento, devendo a mesma ser profunda-
mente técnica, independente e autônoma. Para tanto, a mesma deve ser, obrigatoria-
mente, realizada por membros do quadro técnico concursado da DUC e conhecedores 
de biodiversidade, desta Secretaria, a fim de que se evite eventuais ingerências políti-
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co-administrativas ou governamentais a uma análise técnica, por meio de instrumentos 
questionáveis como a Portaria Conjunta SEMA/FEPAM n. 10/2017.

Assim sendo, esperamos obter a garantia de uma análise isenta que considere os 
elementos aqui levantados e já expostos no documento do CERBMA. Esperamos que 
os itens aqui assinalados sejam considerados e respondidos, pois todos os elementos 
levantados, de parte de nosso parecer, conduzem à conclusão de que a localização do 
empreendimento da Mina Guaíba é incompatível com as funções das Unidades de Con-
servação e com a fragilidade de seus ecossistemas de áreas úmidas.

1.1 Ausência de estudo adequado referente a Alternativas Locacionais

Este item é importante e faz parte das Resoluções do Conama 001/1986 e 237/1997. 
O empreendedor alega “rigidez locacional do minério”, o que impossibilitaria a escolha de 
alternativas para a localização da mina. Com base nisso, reduziu seu estudo a fictícias 
alternativas locacionais somente de setores dentro da própria área do empreendimento. 
Entretanto, isso parece ser profundamente contraditório já que é alegado pelo setor em-
presarial do carvão mineral de que o Estado do Rio Grande do Sul possui cerca de 89% 
das reservas de carvão do Brasil, pelo menos ao longo de mais de 15 municípios. As 
alternativas, disponíveis a partir do item 4.0 do Volume I do EIA,  limitaram-se a avaliar as 
melhores áreas para serem utilizadas para a escavação e disposição de material estéril 
oriundo do decapeamento da jazida. Argumenta pela necessidade de prevenir e mitigar 
impactos, especialmente pela proximidade com o PEDJ e APA do Delta do Jacuí.

2 Danos irreversíveis à Biodiversidade

O Comitê da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica identifica a presença de rema-
nescentes da Mata Atlântica (Floresta Estacional Decidual), protegidos pela Lei Federal 
11.428/2006 e Decreto Federal 6.660/2008, na UC PEDJ.São múltiplos os impactos so-
bre remanescentes protegidos e também sobre à fauna e à flora. Em especial, neste caso 
da Mina Guaíba, à fauna de áreas baixas, principalmente dezenas de espécies de aves 
aquáticas, algumas migratórias, de banhados (como o gavião-caramujeiro), matas cilia-
res e demais áreas úmidas. Na área prevista para o empreendimento ocorrem espécies 
raras e/ou ameaçadas como a Lontra (Lontra longicaudis), Tamanduá-mirim (Tamandua 
tetradactyla), Coleiro-do-brejo (Sporophila collaris), Paca (Coniculus paca), Quati (Nasua 
nasua), Gato-do-mato-grande (Leopardus geoffroy), Gato-maracajá (Leopardus wiedii), 
Gato-mourisco (Puma yagouaroundi), Bugio (Alouatta guariba clamitans), entre outros. 
Quanto à flora, no EIA RIMA, destacam-se espécies ameaçadas como Grápia (Apuleia 
leiocarpa), Canela-preta (Ocotea catharinensis), Orquídea-flor-de-natal (Cattleia tigrina), 
Guaricana-do-brejo (Geonoma schottiana), Butiá (Butia odorifera).

Cabe destacar que a FEPAM, em documento de solicitação de complementações 
ao empreendedor, em setembro de 2018, solicita informações sobre as espécies da 
flora ameaçadas que estão no Decreto Estadual 42.099/2002 (revogado) e não no atual 
Decreto Estadual 52.109/2014. Cabe também assinalar outras três espécies imunes ao 
corte, como figueiras (Ficus spp.) e corticeiras (Erythrina spp.), estão presentes na ADA. 
Os ambientes aquáticos e os remanescentes também florestais, estes muitas vezes res-
tritos às Áreas de Preservação Permanente, seriam os mais afetados, primeiro pelo re-
baixamento do lençol freático, em segundo lugar pela elevada acidificação das águas 
(por métodos quase sempre ineficientes ligados à drenagem ácida da mina) que elimina 
a possibilidade de vida de vertebrados, como peixes, anfíbios, répteis (tartarugas e jaca-
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rés) mamíferos e aves (como o mergulhão, por exemplo). Em terceiro lugar, teríamos a 
contaminação química por metais pesados tóxicos (zinco, cobre, mercúrio, chumbo,cád-
mio, entre outros) além da turbidez maior dos cursos de água e particulados (poeira de 
minério de carvão) que afetam flora, fauna, ecossistemas e saúde humana.

3 Presença de área de produção agroecológica

Cabe destacar que dever-se-ia reconhecer também a compatibilidade de ativida-
des com baixo impacto ambiental já existentes na Área de Amortecimento do PEDJ, 
bem como na Zona Núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, e que no caso do 
Projeto Mina Guaíba estas atividades seriam afetadas uma vez que estariam na ADA e 
AID (Figura 8.2-1, página 8.2-4, Volume III) . O atual assentamento, na ADA, Apolônio 
de Carvalho criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), contempla 72 famílias, distribuídas numa área de um pouco mais de 900 hecta-
res. Cerca de 74% das famílias se  dedicam ao cultivo de arroz orgânico e agroecológico 
e outras culturas agroecológicas. A vida dos assentados e demais moradores da área 
produção de arroz depende de um ambiente com qualidade ambiental e sem riscos. 
Trata-se de um dos centros de maior produção de arroz orgânico da América Latina. 
Parte dos assentados planta e comercializa hortaliças, frutas e outros produtos nas fei-
ras orgânicas da Capital. A água é um recurso fundamental à orizicultura, à agricultura 
e ao abastecimento humano e animal. O projeto Mina Guaíba alteraria profundamente o 
curso de dois arroios e causaria o rebaixamento do lençol freático em muitas dezenas de 
metros, contaminando irremediavelmente aquíferos e cursos de água adjacentes. 

A poeira do carvão, a ser retirado, transportado e moído, e as consequentes águas 
ácidas com metais pesados tóxicos (cádmio, chumbo, mercúrio, arsênio, etc.) compro-
meteriam a produção de arroz e qualquer outro cultivo agrícola. Contudo, na leitura do 
EIA/RIMA do Projeto Mina Guaíba, chamou-nos a atenção a inexistência de qualquer re-
ferência a metais pesados, altamente tóxicos e frequentemente presentes no carvão mi-
neral, como Hg, Pb, Cd, inclusive por sua bioacumulação nas cadeias tróficas de áreas 
como mineração. A FEPAM deveria exigir desde o início do processo que este tema fos-
se contemplado, até porque existe a possibilidade de contaminação de águas inclusive 
de abastecimento local e também de Porto Alegre.

4 Poluição do Carvão Mineral

A poluição do carvão mineral promove a liberação de muitos poluentes. Inicial-
mente, temos as águas ácidas (drenagem ácida da mina) que inviabilizam a vida dos 
rios, decorrentes do contato do enxofre com a água, bem como o gás sulfúrico, gases de 
nitrogênio, poeiras finas e particulados, metais pesados tóxicos, como mercúrio, cádmio 
e chumbo, que trazem problemas ao sistema respiratório humano, sistema nervoso e 
problemas cardíacos, entre outros. No mundo, segundo dados da ONU, morrem mais 
de sete milhões de pessoas devido à poluição atmosférica, onde parte desta polui-
ção é proveniente do carvão, como no caso de particulados finos, gases de nitrogênio e 
ozônio, por exemplo.

Segundo Petsonk et al. (2013), a mineração de carvão é uma atividade que apre-
senta milhões de mineiros entre trabalhadores e aposentados em todo o mundo. Existe 
uma série de doenças causadas pela inalação de poeira de minas de carvão. Além das 
doenças pulmonares intersticiais históricas (pneumoconiose do trabalhador de carvão, 
silicose e pneumoconiose de poeira mista), os mineiros de carvão estão em risco de 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/548479-oms-poluicao-do-ar-provoca-morte-de-mais-de-7-milhoes-de-pessoas-por-ano
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/548479-oms-poluicao-do-ar-provoca-morte-de-mais-de-7-milhoes-de-pessoas-por-ano
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/548479-oms-poluicao-do-ar-provoca-morte-de-mais-de-7-milhoes-de-pessoas-por-ano
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fibrose difusa relacionada à poeira e doenças crônicas das vias respiratórias, incluin-
do enfisema e bronquite crônica. O recente reconhecimento de pneumoconiose rapida-
mente progressiva em menores de idade, principalmente no leste dos Estados Unidos, 
aumentou o senso de urgência e a necessidade de vigilância na pesquisa médica, diag-
nóstico clínico e prevenção de exposição. Segundo estes autores, investigações recen-
tes sugerem que os mineiros de carvão podem mostrar uma mortalidade excessiva por 
câncer de pulmão. Entretanto, ainda faltam estudos nesta área, e o espectro de doenças 
pulmonares associadas à exposição à poeira de minas de carvão é mais amplo do que 
geralmente reconhecido e inclui o clássico CWP, silicose e pneumoconiose de poeira 
mista, bem como fibrose difusa relacionada à poeira.

Trabalho de Ávila Junior et al. (2009) na Zona Carbonífera do Sul de Santa Ca-
tarina indica que as pessoas que vivem nas proximidades da mina estão em risco de 
saúde em relação às doenças relacionadas à poeira derivada da mineração de carvão. 
As partículas de poluição do ar causam aumento na morbidade e mortalidade relatadas 
em estudos epidemiológicos segundo vários autores citados pelos mesmos. A inalação 
crônica de poeira de carvão leva a várias doenças, como pneumoconiose, bronquite, 
enfisema, fibrose, câncer e outros eventos patológicos. Em qualquer caso, ocorre um 
processo inflamatório crônico, que leva à geração de fatores pró-inflamatórios, síntese 
de matriz extracelular, proliferação de fibroblastos, produção de estresse oxidativo, asso-
ciado à supergeneração de espécies reativas de oxigênio (ROS) e espécies reativas de 
nitrogênio (RNS), resultando em danos pulmonares derivados de contaminantes aéreos 
da mina.

Os autores citam a cidade de Lauro Muller, no Sul de Santa Catarina, localizada em 
uma área onde a economia é baseada na mineração de carvão. A direção predominante 
dos ventos favorece uma exposição quase contínua de seus moradores na maior parte 
do ano. A cidade revelou que cerca de 30% dos procedimentos médicos foram causados 
por doenças respiratórias e 4% relacionados a diferentes tipos de câncer (DATASUS 
2008). O excesso de exposição ocupacional a metais, particularmente na mineração, é 
considerado uma das principais causas de câncer. Os resultados obtidos “são consis-
tentes com dados anteriores disponíveis na literatura, mostrando que os sujeitos direta e 
indiretamente expostos a poeiras de carvão enfrentam uma condição de estresse oxida-
tivo [...] “Além disso, eles também indicam que as pessoas que vivem nas proximidades 
da área de mineração também estão enfrentando estresse oxidativo e risco de doenças 
relacionadas à mineração de carvão”.

Segundo Possamai et al. (2010), a queima do carvão mineral em usinas térmicas 
para a produção de energia gera dois tipos de cinzas, as partículas ultrafinas e as cinzas 
ou material particulado (PM) em torno de 0,1 m, que são consideradas as mais prejudi-
ciais devido ao alto conteúdo de compostos orgânicos cicláveis reduzidos, incluindo me-
tais capazes de produzir espécies reativas de oxigênio (ROS). No processo de geração 
de energia, as emissões de partículas (PM) derivadas da combustão de carvão expõem 
os seres humanos a doenças ocupacionais graves, que estão associadas à superge-
neração de espécies reativas de oxigênio (ROS). Vários estudos vêm sugerindo que a 
poluição do ar pode ser responsável pelo aumento do risco de desenvolver câncer de 
pulmão e doenças cardiovasculares, entre outros, ligando esses riscos à exposição ao 
material particulado. Na região carbonífera de Santa Catarina, Possamai et al. (2010) es-
tudaram a poluição atmosférica e relacionando ao aumento da morbidade das doenças 
pulmonares e da mortalidade por tumores com base em dados epidemiológicos (DATA-
SUS, 2009). A inalação de poeira por longos períodos emitida pela mineração de carvão 
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e queima do carvão gera muitas patologias, incluindo bronquite, asma, câncer, fibrose, 
enfisema e pneumoconiose, desencadeando um processo inflamatório crônico.

Uma das principais fontes geradoras de impacto ambiental (TORREZANI e OLIVEI-
RA, 2013) a partir do processamento do carvão mineral está relacionada à formação de 
estéreis e rejeitos ricos em dissulfeto de ferro (FeS2), conhecido como pirita. Estes rejei-
tos se oxidam na presença do ar, da água e da ação de algumas bactérias, gerando dre-
nagens ácidas de minas (DAM), que podem estar geralmente associadas à dissolução 
de metais. A exposição de biomonitoramento, com crustáceos, às águas e sedimentos 
contaminados por efluentes de mineração de carvão, apresentam um efeito de toxicida-
de aguda, indicando que o pH baixo e a elevadas concentrações de metais como ferro e 
manganês sejam os responsáveis pelo efeito tóxico em amostras. Os autores destacam 
a acentuada toxicidade aguda sobre organismos, em crustáceos, quando expostos a 
diferentes concentrações de drenagem ácida de mina bem como metais pesados.

O Carvão é considedado ainda uma alternativa energética ultrapassada e causado-
ra de gases de efeito estufa e combatida pela ONU. No projeto Mina Guaíba, o empreen-
dedor abstrai o contexto mundial ambiental relativo à elevação nunca vista de gases de 
efeito estufa - GEE - na atmosfera. Neste item, está o principal fator responsável pelas 
mudanças climáticas, entre as maiores preocupações da ONU e dos 195 países que, 
em 2015, assinaram o Acordo de Paris, incluindo o Brasil. Da mesma forma, somado 
ao tema anterior, ignora-se a aguda perda da biodiversidade, hoje denominada pelos 
cientistas como a Sexta Extinção em Massa. O carvão mineral é a pior fonte energética, 
já que se trata de um combustível fóssil, que gera CO2 e outros gases de efeito estufa. 
A própria ONU alerta para o Acordo de Paris, para que seja reduzido o uso do carvão 
como fonte de energia, devido aos GEE e às mudanças climáticas, que vêm trazendo 
catástrofes em frequência e intensidade nunca registradas.

Conclusões

Cabe lembrar que na área apontada para o empreendimento existe uma imensa 
planície úmida na Área de Amortecimento de uma Unidade de Conservação, no caso o 
Parque Estadual e a Área de Proteção Ambiental do Delta do Jacuí que fazem parte da 
Zona Núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. A Mina estaria a uma distância, 
em linha reta, de 16 km de Porto Alegre. Atingiria praticamente toda a área do Assenta-
mento Apolônio de Carvalho, do INCRA, onde se produz arroz orgânico, e áreas também 
de produção de hortifrutigranjeiros agroecológicos tanto em Eldorado do Sul como em 
Nova Santa Rita.

Suprimir mais de 2 mil hectares de vegetação, rebaixar lençol freático, alterar cur-
sos de água numa planície inundável que representa uma Área de Amortecimento de 
Unidade de Conservação, retirar 166 milhões de toneladas de carvão em mina a céu 
aberto, triturá-lo, processá-lo e fragmentá-lo, onde a poeira de carvão é inevitável, e sem 
condições de se evitar que a chuva incida nos milhares de hectares de áreas mineradas, 
não existe sistema que evite a drenagem de águas contaminadas ao rio, ao lençol freáti-
co, ao solo e aos ecossistemas diretamente afetados e do entorno do empreendimento. 
A exploração de carvão cria a chamada Drenagem Ácida da Mina (DAM), resultado da 
alta quantidade de enxofre e metais pesados altamente tóxicos, como chumbo, mercúrio 
e cádmio, poluentes negligenciados no EIA/RIMA.

Não houve estudo adequado referente às alternativas locacionais e a proposta de 
“recuperação ambiental da mina” não prevê, nem ao menos, a restauração necessária 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/584901-niveis-de-gases-do-efeito-estufa-na-atmosfera-atingem-novo-recorde
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para uma área úmida, já que estarão sendo previstas pilhas de rejeitos e estéreis de 30 
m, 20 m e 10 m e uma área de um lago antes não existente.

A partir dos elementos levantados aqui, consideramos que a dimensão deste em-
preendimento (mina a céu aberto em área de cerca de cinco mil hectares e 166 milhões 
de toneladas de carvão, a muitas dezenas de metros de profundidade) e nas áreas de 
influência direta de UCs, com corpos hídricos, biodiversidade e uma população em um 
cinturão verde de produção agroecológica configuram-se em um conjunto de impediti-
vos para uma atividade de grande monta como a presente proposta apresentada pelo 
empreendedor à FEPAM.
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Anexo 1 – Relação de alguns dos erros constatados no Capítulo I do 
Estudo de Impacto Ambiental do Projeto Mina Guaíba:

Página XIV

Página 8.2-69
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Página 8.2-143

Página 8.3-9

Página 8.2-156





75
sumário

Inconsistências sobre os procedimentos 
metodológicos e de caracterização fitogeográfica
Juliano de Oliveira Nunes1 
Paulo Brack2

Tópicos abordados:

1. Inconsistências conceituais e analíticas de caracterização e manejo da fitofisio-
nomia; 

2. Insuficiência metodológica, analítica e de coleta das parcelas amostrais;
3. Importância das formações florestais da Região Carbonífera;
4. Considerações finais.

Método analítico:

O item Flora, presente no Volume III – meio biótico do Estudo de Impacto Ambiental 
do projeto Mina Guaíba, foi analisado e interpretado a partir de sua comparação com:

1. A Lei N° 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e 
proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica;

2. O Decreto N° 6.660, de 21 de novembro de 2008, que regulamenta dispositivos 
da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e 
proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica;

3. O arquivo shapefile do Mapa da Área de Aplicação da Lei nº 11.428, de 2006, 
produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, que consi-
dera as formações florestais e ecossistemas associados que integram o bioma, 
disponível no site do Ministério do Meio Ambiente;

4. A Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vege-
tação nativa brasileira;

5. A Lei Nº 9.519, de 21 de janeiro de 1992, que institui o Código Florestal do Es-
tado do Rio Grande do Sul;

6. O Decreto N° 52.109, de 1º de dezembro de 2014, que declara as espécies da 
flora nativa ameaçadas de extinção no Estado do Rio Grande do Sul;

7. Expedição de campo em formação florestal ribeirinha e de banhado para levan-
tamento e avaliação da flora imune ao corte e ameaçada de extinção.

1 Inconsistências conceituais e analíticas de caracterização e manejo da 
fitofisionomia

Para consecução do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), na página 21, o trabalho 
refere ter se utilizado do Mapa de Biomas do Brasil, Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE, 
2004) e o Mapa da Área de Aplicação da Lei n° 11.428/2006, onde define que: “A Área 
Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento encontra-se, em sua maior parcela, lo-
calizada no bioma Pampa, sendo que há frações da ADA situadas a noroeste e a leste em 
áreas definidas como Áreas das Formações Pioneiras pelo Mapa de Aplicação da Lei da 

1 Licenciado e bacharel em ciências biológicas: biologia e gestão marinha e costeira, especialista biologia 
molecular e genética forense. Atualmente, é professor de ciências da Prefeitura Municipal de Canoas.
2 Bacharel em ciências biológicas, mestre e doutor em botânica pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. É Professor do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências, UFRGS.
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Mata Atlântica (Lei Federal n° 11.428/06), publicado pelo Decreto Federal nº 6.660/08.” 
E conclui: “Apesar de porções da ADA do Projeto Mina Guaíba se inserirem nos limites 
de aplicação da Lei da Mata Atlântica, a vegetação nativa alvo de intervenções para a 
implantação e operação do empreendimento encontra-se fora destes limites, ou seja, 
está localizada no bioma Pampa”. Pondo isso, fica a dúvida: Como o empreendedor irá 
realizar as intervenções para implantação e operação do empreendimento na ADA, sem 
afetar as florestas a noroeste e a leste protegidas pela Lei da Mata Atlântica, sendo que 
a própria ADA é caracterizada no EIMA/RIMA, por ser uma Área de intervenção direta? 
E ainda, o Estudo desconsidera a aplicabilidade legal sobre toda floresta ciliar nativa 
(Áreas de Preservação Permanente – APP) dos arroios Pesqueiro e Jacaré, que terão 
seu curso totalmente alterados, através da modificação de suas calhas naturais passan-
do adjacentes a ADA, o que, portanto, incorrerá na remoção total da formação vegetal 
presente e alteração drástica do perfil geomorfológico do solo.

Como o próprio Estudo contempla, há dois biomas distintos na ADA, bioma Pampa 
e bioma Mata Atlântica, e, para tanto, os mesmos devem ser tratados e protegidos com 
o rigor de sua Legislação. Entretanto, inoportunamente, é destacado no estudo que: “As 
parcelas da ADA inseridas dentro do Mapa da Área de Aplicação da Lei da Mata Atlânti-
ca encontram-se já antropizadas, sendo ocupadas predominantemente por lavouras de 
arroz e silvicultura”. É oportuno destacar que a região da Mina Guaíba é constituída de 
uma área prioritária para conservação da fauna e flora nativa, pois além de estar situada 
na zona de amortecimento do Parque Estadual Delta do Jacuí (PEDJ), sua Área Dire-
tamente Afetada ADA) permeia limítrofe a Área de Proteção Ambiental (APA) e a pouco 
mais de um quilômetro da margem do rio Jacuí nos locais mais próximos. Além disso, 
pode-se verificar que pelo fato de parte da Floresta Atlântica assim como ecossistemas 
associados estarem situados tanto no interior da ADA quanto em sua totalidade, mar-
geando o empreendimento. Assim, entende-se que a aplicabilidade da Lei N° 11.428, de 
22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa 
do Bioma Mata Atlântica, deva ser sobre todas as suas formações, considerando, pri-
meiro, os diferentes graus e tipos de impactos; e, segundo, pela insuficiência descritiva 
das respectivas florestas, haja visto que na porção leste do empreendimento abrange 
significativa formação florestal dentro dos Domínios Legais, onde não foram realizadas 
expedições a campo (Figura 1).  

Figura 1 – Floresta Atlântica – a leste do projeto Mina Guaíba  
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2 Insuficiência metodológica, analítica e de coleta das parcelas amostrais

 Na página 22 do presente volume, relata-se que: “foram demarcadas 44 parcelas 
amostrais de 10 x 10 m distribuídas nas ADA e AID, perfazendo um total de 4.400m² 
(figura 2). Os locais amostrados foram selecionados considerando o tamanho e a forma 
dos fragmentos florestais, a representatividade dos mesmos em relação à flora local, e a 
distribuição na área de estudo”. Obviamente, trata-se de um baixo percentual amostral, 
levando-se em consideração que somente o território da ADA possui aproximadamente 
43,5 km2 e, destes, mais de 2 km2 trata-se da formação de florestas nativas. Sobretudo, 
o Estudo não apresentou o parâmetro fitossociológico da curva de suficiência amostral, 
bem como a acumulação de indivíduos imunes ao corte e ameaçados de extinção. Este 
procedimento é necessário já que se trata de EIA/RIMA, o que, indubitavelmente, requer 
maior esforço amostral de campo (foram apenas três campanhas de cinco dias cada). O 
objetivo destes estudos não deve ser somente de realizar um levantamento preliminar de 
espécies da flora nativa da região, mas principalmente georreferenciar, ao máximo pos-
sível, as espécies protegidas pela Legislação, com o objetivo de que sejam tomadas as 
providências cabíveis conforme institui o Código Florestal Brasileiro (Lei n. 12.651/2012) 
e a Lei da Mata Atlântica (n. 11.428/2006 e respectivo Decreto n. 6.660/2008).

É impossível considerar que o método utilizado e os resultados apresentados, 
abranjam de forma consistente a composição florística e a diversidade de espécies, so-
bretudo no que se referem as espécies protegidas por Lei, como também de áreas prio-
ritárias para conservação, como a leste do empreendimento, na mata ciliar do rio Jacuí, 
onde só houve seis parcelas, correspondendo a somente 13,6% do total.

Figura 2 – Localização das 44 parcelas amostradas na ADA e AID

Com o objetivo de avaliar a suficiência metodológica, analítica e de coleta de dados 
das parcelas amostrais nos Estudos de Flora do EIA volume III com relação às espécies 
protegidas por lei (imunes ao corte e ameaçadas de extinção), no primeiro dia de agosto 
do ano corrente, realizamos um levantamento de campo de flora arbórea imune ao corte 
(Lei Estadual n° 9.519/92) e de espécies ameaçadas de extinção (Decreto Estadual n° 
52.109/2014), num trecho de mata ciliar nativa do arroio Pesqueiro e na borda de um 
córrego secundário, cuja localização se encontra na Fazenda São José e imediações do 
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Assentamento Guaíba City, totalizando uma área de 0,14 km2 (140.000 m2), situada na 
zona rural de Eldorado do Sul. 

O Estudo de campo teve como resultado o registro de localização geográfica de:
• 16 figueiras (Ficus cestrifolia e Ficus luschnathiana);
• 17 corticeiras-do-banhado (Erythrina cristagalli);
• 3 bútias (Butia odorata).
Todos os espécimes tiveram suas coordenadas geográficas registradas, conforme 

tabela 1, cujas localizações estão inseridas nas figuras 3 e 4.
O presente trabalho foi realizado com um esforço amostral de campo de apenas 

duas horas, através do método de caminhamento (Filgueiras et al. 1994) num pequeno 
trecho de mata ciliar do Arroio Pesqueiro e imediações, escolhido aleatoriamente, com 
aspecto fisionômico de baixada úmida na área de registro predominante das corticeiras, 
e da floresta de galeria na área de prevalência das figueiras, tendo como resultado 36 
espécies protegidas por Lei.

Figura 3 – Área de levantamento da flora arbórea imune ao corte e  
ameaçada de extinção inventariada em campo
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Figura 4 – Localizações geográficas da flora arbórea imune ao corte e  
ameaçada de extinção inventariada em campo

Cabe salientar que no EIA apresentado, houve duas parcelas realizadas neste frag-
mento (parcelas n° 31 e n° 32) e de acordo com as coordenadas geográficas fornecidas 
foram citadas apenas oito figueiras (Ficus cestrifolia) e três bútias (Butia odorata), sendo 
que a figueira n° 9 e os bútias n° 39, 40 e 41 constam sua localização no Estudo como 
AID (Área Indiretamente Afetada), sendo somente possível evidenciar este erro após a 
conferência das coordenadas geográficas descritas.
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Tabela 1 – Coordenadas geográficas registradas

Plotando as coordenadas geográficas dos espécimes protegidos por Lei que foram 
inventariados e das parcelas citadas, foi possível evidenciar:

1. A inexistência da parcela que inventariou os espécimes imunes geolocalizados 
a noroeste da ADA, mais precisamente na área de passagem do canal de des-
vio do Arroio Pesqueiro (figura 5), que se encontra no polígono da Lei da Mata 
Atlântica;

2. Que o método de caminhamento não foi descrito onde e como foi realizado, 
havendo claramente falhas na consecução do trabalho, haja visto coordenadas 
geográficas de imunes ao corte fora das planificadas pelo método de parcela-
mento;

3. Diversos indivíduos com erros de coordenadas geográficas, uma vez que é pos-
sível visualizar a inexistência de formação florestal, pela imagem de satélite, no 
ponto citado;

4. Que o Estudo não especifica os limites da área de supressão da vegetação, 
proposta nas poligonais definidas como retas no mapa, a norte, nordeste e no-
roeste na ADA;

5. Erros de tipificação da localização de árvores imunes ao corte, na “Tabela 8.2.8. 
Lista de árvores imunes ao corte, ameaçadas de extinção, e de importância 
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ecológica registradas no levantamento da vegetação das ADA e AID” descrita 
entre as páginas 54 a 57 do EIA.

Figura 5 – Área de passagem da vala de desvio do Arroio Pesqueiro

3 Importância das formações florestais da Região Carbonífera

Estima-se que dentre o que resta do bioma Mata Atlântica (aproximadamente 
8%), apenas 2,75% são de florestas de interior, que se distribuem de Minas Gerais ao 
Rio Grande do Sul (GALINDO-LEAL e CÂMARA, 2005), e apesar de, apenas 0,23 km2 
(230.000m2) das formações florestais encontradas na ADA situarem-se dentro dos po-
lígonos do Mapa da Mata Atlântica, proposto pelo IBGE, somente na ADA encontra-se 
mais de 2 km2 (2.000,000 m2) de áreas com florestas de interior, regionalmente conheci-
das também como florestas de galeria, qual segundo Giongo e Waechter (2004), possui 
um dossel formado por árvores de altura mediana, entre 7 e 15 m, com poucos indiví-
duos se destacando pelo diâmetro de fuste elevado e alguns exemplares de Syagrus 
romanzoffiana elevando-se acima das copas.

Se analisarmos os perfis fitofisionômicos das 95 espécies inventariadas de árvo-
res, arvoretas e palmeiras, de acordo com Sobral et al. (2013) 70 (73,7% do dotal) são 
representativas da Floresta Atlântica, ficando como primeiro lugar de todas formações 
fitogeográficas no Rio Grande do sul. Não obstante, se compararmos com os dados 
de ocorrência das espécies citadas no EIA, com ocorrência em formações florestais da 
Depressão Central (florestais de interior) obteremos 62 espécies (65% do total), ficando 
em segundo lugar. Estes resultados demonstram a importância das formações florestais 
encontradas na Região Carbonífera, enquanto salvaguarda da flora nativa brasileira, em 
especial da Mata Atlântica.

 Para corroborar com a lógica de correlação fitogeográfica entre as duas formações 
florestais (Floresta Atlântica – F.A. e de Depressão Central – D.C.), utilizando-se da aná-
lise de cluster pelo Método de Variância Mínima de Ward (figura 6), é possível destacar 
uma íntima relação ecológica e, portanto, de fluxo gênico entre ambas, ao longo do 
processo colonizatório e de adaptação das florestas de interior continental da região, du-
rante os sucessivos processos de transgressão marinha, em quatro distintos intervalos 
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de tempo (há mais de 400.000, 325.000, 123.000 e 7.000 anos), o que possivelmente 
permitiu a atual diversidade de espécies das formações florestais situadas na região de 
impacto do Projeto Mina Guaíba.

Figura 6 – Método de Variância Mínima de Ward, através da análise de correlação entre as  
formações fitogeográficas e ecossistemas do Rio Grande do Sul onde ocorrem as  

espécies de árvores, arvoretas e palmeiras encontradas na ADA e AID

4 Considerações finais

O EIA/RIMA do Projeto Mina Guaíba não caracterizou o limite de intervenção das 
áreas relacionadas ao tratamento de efluentes do empreendimento e adutoras, assim 
como não avaliou os impactos decorrentes dos desvios dos Arroios Pesqueiro e Jacaré, 
incorrendo lacuna grave por situarem-se nos polígonos da Mata Atlântica, sobre ecos-
sistemas de banhados e florestas. Da mesma forma, desconsiderou o impacto sobre 
exemplares de espécies imunes ao corte e ameaçadas inventariadas no Estudo, estan-
do ademais erroneamente geolocalizadas na Tabela 8.2.8, onde são listadas as árvores 
imunes ao corte, ameaçadas de extinção e de importância ecológica, na Área Indireta-
mente Afetada (AID).

Com o mapeamento das coordenadas geográficas de parcelamento do solo, foi 
possível visualizar ausência de levantamento em áreas de floresta sob Domínio da Mata 
Atlântica, como a nordeste do empreendimento. E, ainda, verificamos falhas no método 
de levantamento e suficiência amostral das espécies imunes ao corte, por não tipificar 
o critério e tempo utilizado para o inventário. Desta forma, não foi estabelecida curva de 
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suficiência amostral que demonstrasse que o levantamento foi significativo para os indi-
víduos imunes ao corte ou ameaçados de extinção.

É fundamental que sejam realizados novos estudos independentes do processo de 
licenciamento do empreendido pela empresa e similares ao efetuado pelo CCM (Comitê 
de Combate à Megamineração), com aprofundamento de estudos a serem realizados 
nos demais fragmentos florestais sob Domínio do Bioma Pampa e da Mata Atlântica, so-
bretudo na Região da Área Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento, tendo em 
vista que os dados demonstrados no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) vol. III, págs. 54 
a 57, em toda ADA, que é de aproximadamente 43,5 km2, são citadas apenas 19 figuei-
ras (Ficus sp.), seis jerivás (Syagrus romanzoffiana), três bútias (Butia odorata) e uma 
corticeira-do-banhado (Eythrina cristagalli).

Cabe ressaltar que o presente EIA não estabeleceu adequadamente os critérios 
técnicos para caracterização das áreas de vegetação florestal em primárias e secundá-
rias em estágio inicial e médio de regeneração no bioma Mata Atlântica (Resolução CO-
NAMA n° 33, de 7 de dezembro de 1994). Também não esclarece como o procedimento 
de supressão e remoção vegetal da ADA não afetará as formações florestais incidentes 
nas poligonais de Domínio da Mata Atlântica, bem como nas Áreas de Preservação Per-
manente (APP) de banhados e matas ciliares. E, por fim, não define os critérios legais 
estipulados que serão adotados para compensar os danos na vegetação.
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Flora Arbórea e Arborescente do Rio Grande do Sul, Brasil - segunda edição. 2. ed. São Carlos: 
Rima Editora, 2013.
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Análise do diagnóstico da vegetação campestre 
constante no EIA-RIMA do projeto Mina Guaíba
Mariana de Souza Vieira1 
Rosângela Gonçalves Rolim2 
Ilsi Iob Boldrini3 
Gerhard Ernst Overbeck4

Tópicos abordados

Volume III - Flora  

Metodologia

Análise crítica do Estudo de Impacto Ambiental 

Volume III – 8.2.2 Flora

A área objeto do projeto Mina Guaíba localiza-se na região fisiográfica da Depres-
são Central, cuja fisionomia é composta por planícies aluviais e coxilhas, com vegetação 
original característica da transição entre o bioma Mata Atlântica e o bioma Pampa. A 
vegetação palustre é frequente nesta região. No EIA-RIMA apresentado pela empre-
sa COPELMI para o empreendimento citado (disponível em http://www.fepam.rs.gov.br/
eia-mina-guaiba/), a Área Diretamente Atingida (ADA) é composta por locais onde se 
desenvolve, por exemplo, agricultura, pecuária, silvicultura, apresentando também ba-
nhados, lagos/açudes, campo/pousio, vegetação arbórea secundária e outros usos.

A descrição da vegetação campestre contida no EIA-RIMA é breve, realizada a 
partir do método do caminhamento (página 8.2-45, Volume III). Este método tende a 
contemplar, de forma geral, espécies mais vistosas, de maior porte e comuns. A lista-
gem da vegetação deveria, portanto, ser complementada por levantamento quantitativo 
nos diferentes ambientes que compõe a área, o que não foi realizado. O levantamento 
quantitativo, ou fitossociológico, além da composição florística, abrange a estrutura, o 
funcionamento, a dinâmica, a distribuição e as relações ambientais da comunidade ve-
getal (Freitas e Magalhães, 2012), permitindo inferir de forma mais concreta acerca da 
comunidade. Este levantamento deve ser realizado preferencialmente na primavera e 
calcular a suficiência amostral. 

Como resultado da amostragem por meio do método de caminhamento, o EIA-RI-
MA apresentou cerca de 60 espécies que ocorrem em campo seco e/ou campo úmido, 
disponibilizadas na Tabela 8.2.6 (intitulada “Lista de espécies vegetais encontradas du-
rante o inventário florístico na área de estudo (ADA e AID) do empreendimento”, disposta 
a partir da página 8.2-46).

Considerando que a literatura informa que há grande riqueza de espécies mesmo 
em ambientes pastejados e/ou degradados (conforme Tabela 1), cerca de 60 espécies 
amostradas e dispostas no EIA-RIMA em 420,89 hectares (304,38 hectares em “Cam-

1 Doutora em Botânica (UFRGS).
2 Doutoranda em Botânica (UFRGS).
3 Professora Titular no Departamento de Botânica (UFRGS).
4  Professor Adjunto no Departamento de Botânica (UFRGS).
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po-Pousio/Pastagem”, somado a 116,51 hectares de “Banhado” – Figura 1) pode ser 
considerada insuficiente. Como exemplo, a tabela 1 apresenta dados de três trabalhos 
publicados em artigos científicos que utilizaram método de caminhamento e/ou levanta-
mento quantitativo. Observa-se que em áreas naturais úmidas consideravelmente me-
nores (BOLDRINI, TREVISAN e SCHNEIDER, 2008; BONILHA et al., 2017) que a área 
de estudo apresentado pela empresa COPEMI, há um número de espécies registradas 
muito maior do que o número apresentado pelo EIA-RIMA. Até mesmo em ambiente al-
tamente degradado, como um aterro sanitário (CARNEIRO e IRGANG, 1999), em pouco 
mais de 4 hectares foram contabilizados número de espécies aproximado aos mais de 
400 hectares abordados no EIA-RIMA. Da mesma forma, ambientes semelhantes aos 
que podem ser encontrados na área de estudo do EIA-RIMA, apresentam número de 
espécies semelhantes a este em áreas significativamente menores, como nos estudos 
3 e 4 da tabela 1. 

Tabela 1 – Número de espécies amostradas em distintas condições de  
conservação da vegetação não arbórea no Rio Grande do Sul.

Referência Área 
(hectares) Vegetação Número de 

espécies

1 Boldrini et al. 20086 10 Conservado - Campo 
úmido e seco 183

2 Bonilha et al. 20177 24 Degradado – Campo 
após cultivo de soja 61

3 Bonilha et al. 20177 30 Degradado – Campo 
após cultivo de arroz 61

4 Carneiro & Irgang 19998 4,237 Degradado – Aterro sa-
nitário 77

Figura 1 – Imagem de tabela informativa do EIA-RIMA, Volume IV, página 11-50,  
mostrando as classes de uso do solo nas áreas caracterizadas como ADA  

(Área Diretamente Afetada) e AID (Áreas de Influência Direta).
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Levando em consideração os dados apresentados no EIA-RIMA e o conhecimento 
atual acerca da vegetação campestre no Estado, foi realizada amostragem em duas 
pequenas áreas dentro da ADA. Utilizou-se o método de caminhamento (mesmo méto-
do utilizado no EIA-RIMA) durante o inverno (agosto de 2019) por cerca de 1 hora e 30 
minutos. A área 1 (Figura 2 A e B), de cerca de 0,6 hectares, apresentava mais baixadas 
úmidas, mas também apresentava campo seco pastejado e campo seco não pastejado 
(em pousio). A área 2 (Figuras 3 e 4) possuía cerca de 0,4 hectares e apresentava prin-
cipalmente campo seco.

Figura 2 – Área 1 A. Presença de espécies herbáceas e arbustivas que se mantém baixas devido  
ao pastejo e ao pisoteio do gado, sendo possível observar Pluchea sagittalis, Hydrocotyle exigua,  
Hypericum brasiliense, além de gramíneas (família Poaceae) e ciperáceas (família Cyperaceae).  

B. Vegetação em pousio, com presença de arbustos e gramíneas cespitosas.

A                                                                    B

 

Figura 3 – Área 2 - Vegetação típica de ambientes pastejados, com presença de gramíneas rizomatosas, 
como Axonopus affinis e demais espécies de baixo porte, como Dichondra sericea e Centella asiatica.
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Figura 4 – Área 2 - Espécies comuns em ambientes úmidos, como Polygonum sp. e Eleocharis sp..

Figura 5 – Inflorescência de Ischaemum minus (planta não registrada pela empresa COPELMI),  
e outras espécies características de áreas úmidas pastejadas.
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Como resultado desta amostragem, que aqui será referida como “independente”, 
foram observadas 95 espécies (Tabela 2). Destas, 27 ocorriam tanto no levantamento 
independente quanto no levantamento constante no EIA-RIMA. Pelo menos 68 espécies 
foram observadas apenas na amostragem independente, enquanto pelo menos 33 cons-
tam apenas na amostragem do EIA-RIMA.

Tabela 2 – Comparação entre espécies de campo/ruderais/banhados amostradas em levantamento  
independente e constante no EIA-RIMA apresentado pela empresa COPELMI.

Lista de Espécies Campestres (campo seco e úmido)

Família Lista - independente Lista EIA-RIMA Nome Popu-
lar

1 Alismataceae Echinodorus grandi-
florus

Echinodorus grandi-
florus

2 Alismataceae Sagittaria monteviden-
sis

Sagittaria montevi-
densis

aguapé-de-
-flexa

3 Amarantha-
ceae

Alternanthera philoxe-
roides

Alternanthera philo-
xeroides

perna-de-
-saracura, 

bredo-d’água, 
carrapicho-
-do-brejo

4 Amarantha-
ceae Pfaffia tuberosa

5 Apiaceae Centella asiatica pé-de-cavalo

6 Apiaceae Eryngium elegans Eryngium elegans caraguatá-
-elegante

7 Apiaceae Eryngium horridum Eryngium horridum gravatá, cara-
guatá

8 Apiaceae Eryngium pandanifo-
lium

Eryngium pandanifo-
lium

9 Araceae Pistia stratiotes
alface-d’água, 

repolho-
-d’água

10 Araceae Spirodela intermedia

11 Araliaceae Hydrocotyle exigua erva-capitão-
-miúda

12 Araliaceae Hydrocotyle ranuncu-
loides

Hydrocotyle ranuncu-
loides

erva-capitão-
-do-brejo

13 Asteraceae Achyrocline satureioi-
des

macela, ma-
cela-do-cam-
po, marcela

14 Asteraceae Baccharis articulata
carqueja-do-
ce, carqueja-

-miúda
15 Asteraceae Baccharis crispa carqueja

16 Asteraceae Baccharis dracunculi-
folia

Baccharis dracuncu-
lifolia vassoura

17 Asteraceae Baccharis spicata Baccharis spicata
18 Asteraceae Bidens alba picão
19 Asteraceae Bidens laevis
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20 Asteraceae Chaptalia nutans
21 Asteraceae Chaptalia runcinata
22 Asteraceae Chevreulia acuminata

23 Asteraceae Chromolaena laevi-
gata

24 Asteraceae Conyza bonariensis Conyza  bonariensis buva
25 Asteraceae Conyza primulifolia
26 Asteraceae Conyza sumatrensis
27 Asteraceae Eclipta prostrata Eclipta prostrata
28 Asteraceae Elephantopus mollis erva-grossa

29 Asteraceae Erechtites valerianifo-
lius

serralha, ser-
ralha-brava

30 Asteraceae Eupatorium sp.
31 Asteraceae Mikania campanulata
32 Asteraceae Mikania cordifolia
33 Asteraceae Praxelis diffusa

34 Asteraceae Gamochaeta coarctata
erva-macia, 

macela-bran-
ca

35 Asteraceae Gamochaeta sp.

36 Asteraceae Pluchea sagittalis Pluchea sagittalis arnica, qui-
toco

37 Asteraceae Pterocaulon polysta-
chyum

38 Asteraceae Senecio bonariensis Senecio bonariensis margarida-do-
-banhado

39 Asteraceae Senecio brasiliensis Senecio brasiliensis maria-mole

40 Asteraceae Senecio madagasca-
riensis maria-mole

41 Asteraceae Senecio selloi Senecio selloi maria-mole

42 Asteraceae Soliva cf. macroce-
phala

43 Asteraceae Soliva pterosperma roseta
44 Asteraceae Soliva sessilis
45 Asteraceae Vernanthura nudiflora

46 Asteraceae Symphyotrichum 
squamatum

47 Boraginaceae Varronia polycephala
48 Cannaceae Canna patens

49 Campanula-
ceae Lobelia hederacea

50 Commelina-
ceae Commelina diffusa

51 Caryophylla-
ceae Cerastium glomeratum

52 Caryophylla-
ceae Drymaria cordata
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53 Convolvula-
ceae Dichondra sericea orelha-de-rato

54 Convolvula-
ceae Ipomoea cairica

55 Cyperaceae Cyperus giganteus
56 Cyperaceae Cyperus prolixus
57 Cyperaceae Cyperus sp.
58 Cyperaceae Eleocharis maculosa
59 Cyperaceae Eleocharis montana Eleocharis montana
60 Cyperaceae Eleocharis sp.
61 Cyperaceae Rhynchospora sp.
62 Cyperaceae Scirpus giganteus

63 Fabaceae Desmodium adscen-
dens

pega-pe-
ga-graúdo, 
trevinho-do-

-campo
64 Fabaceae Desmodium incanum pega-pega

65 Geranicaeae Geranium rober-
tianum

66 Hypericaceae Hypericum brasiliense hipérico

67 Hypoxidaceae Hypoxis decumbens tiririca-de-flor-
-amarela

68 Iridaceae Sisyrinchium micran-
thum canchalágua

69 Juncaceae Juncus bufonius junco
70 Lamiaceae Scutellaria racemosa
71 Lythraceae Cuphea racemosa
72 Lythraceae Heimia myrtifolia
73 Malvaceae Pavonia sepium
74 Malvaceae Sida rhombifolia guanxuma

75 Marantha-
ceae Thalia geniculata

76 Melastomata-
ceae Chaetogastra gracilis

quaresmeira, 
quaresmeira-
-do-campo

77 Menyantha-
ceae Nymphoides indica Nymphoides indica ninfeia

78 Onagraceae Ludwigia sp.
79 Oxalidaceae Oxalis bipartita
80 Oxalidaceae Oxalis sp. 1 Oxalis sp.
81 Oxalidaceae Oxalis sp. 2

82 Plantagina-
ceae

Mecardonia procum-
bens

83 Plantagina-
ceae Plantago tomentosa

84 Poaceae Andropogon bicornis Andropogon bicornis capim-rabo-
-de-burro



92
sumário

85 Poaceae Andropogon lateralis capim-cani-
nha

86 Poaceae Andropogon selloanus capim-pluma-
-branca

87 Poaceae Axonopus affinis grama-tapete
88 Poaceae Axonopus fissifolius

89 Poaceae Cynodon dactylon Cynodon dactylon capim-bermu-
da

90 Poaceae Dichanthelium sabu-
lorum

91 Poaceae Eragrostis bahiensis capim-açu
92 Poaceae Eragrostis neesii
93 Poaceae Eragrostis plana capim-anonni
94 Poaceae Ischaemum minus

95 Poaceae Luziola peruviana Luziola peruviana grama-boia-
deira

96 Poaceae Hymenachne grumo-
sa canivão

97 Poaceae Paspalum dilatatum capim-mela-
dor

98 Poaceae Paspalum notatum Paspalum notatum capim-forqui-
lha

99 Poaceae Paspalum plicatulum

100 Poaceae Piptochaetium monte-
vidense

cabelo-de-
-porco

101 Poaceae Saccharum angustifo-
lium

macega-esta-
ladeira

102 Poaceae Schizachyrium micros-
tachyum

Schizachyrium mi-
crostachyum

capim-rabo-
-de-burro

103 Poaceae Sporobolus indicus Sporobolus
indicus

capim-touce-
rinha

104 Poaceae Zizaniopsis bonarien-
sis espadana

105 Polygonaceae Polygonum sp. Polygonum sp.
106 Polygonaceae Rumex sp.

107 Pontederia-
ceae Eichhornia sp.

108 Pontederia-
ceae

Heteranthera renifor-
mis

109 Pontederia-
ceae Pontederia cordata Pontederia cordata aguapé

110 Primulaceae Lysimachia filiformis

111 Ranuncula-
ceae Ranunculus sp.

112 Rubiaceae Borreria palustris
113 Rubiaceae Diodia saponariifolia
114 Rubiaceae Galium humile
115 Rubiaceae Galium richardianum
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116 Rubiaceae Richardia brasiliensis poaia-branca

117 Rubiaceae Spermacoce verticilla-
ta

118 Salviniaceae Salvinia auriculata Salvinia auriculata murerê
119 Smilacaceae Smilax campestris
120 Solanaceae Solanum americanum
121 Solanaceae Solanumlaxum joá-cipó

122 Solanaceae Solanumpseudocapsi-
cum peloteira

123 Solanaceae Solanum sisymbriifo-
lium

124 Solanaceae Solanumviarum mata-cavalo; 
joá

125 Sphagnaceae Sphagnum sp.

126 Samambaias 
e Licófitas Samambaia 1

127 Samambaias 
e Licófitas Pteridium sp.

128 Verbenaceae Lantana camara cambará-miú-
do

Total 95 60

Conclusões

Considerando que os dados apresentados no EIA-RIMA foram comparados com 
amostragem realizada dentro da ADA em área significativamente menor ao total apre-
sentado para as Classes/Fisionomias “Campo-Pousio/Pastagem” e “Banhado”, assim 
como com levantamentos vegetativos de ambientes conservados e degradados, enten-
de-se que o EIA-RIMA apresenta amostragem insuficiente para caracterização deste tipo 
de vegetação.
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Análise de conteúdo no Meio Biótico: Fauna e Flora
Lisiane Becker1

Esta análise aborda os volumes III e IV do EIA do projeto Mina Guaíba, nos capítu-
los relativos à fauna e à flora, enfatizando os seguintes tópicos:

• O EIA Mina Guaíba possui inconsistências metodológicas;
• O EIA Mina Guaíba não apresenta medidas compensatórias/mitigadoras efi-

cientes, eficazes e efetivas aos impactos sobre o meio biótico.

VOLUME III

Capítulo 8.2 – Meio Biótico

As Áreas de Influência do Meio Biótico do Projeto Mina Guaíba são caracteriza-
das pelos ambientes terrestre e aquático, em um perfil complexo de interações, 
onde serão realizadas as obras de intervenção e terão uso destinado ao em-
preendimento proposto. Em ambos, a Flora constitui a principal matriz ambiental 
da área de estudo, e, conforme o diagnóstico ora apresentado, caracterizada 
notadamente por áreas de orizicultura e pequenas formações florestais secun-
dárias, banhados e silvicultura. Já a Fauna distribui-se pelos ambientes terrestre 
e aquático identificados, bem com nas interfaces compartilhadas por estes. Em 
alinhamento com esta realidade ambiental, os grupos investigados da Fauna 
Terrestre foram a mastofauna (mamíferos voadores e não voadores); a herpe-
tofauna (anfíbios e répteis); e a avifauna; e os da Biota Aquática contemplou 
a ictiofauna (peixes); e as comunidades de macroinvertebrados e de plancton. 
A partir desta abordagem metodológica, o diagnóstico da qualidade ambiental 
dos parâmetros do Meio Biótico supracitados, é apresentado na sequência, ini-
ciando-se pela caracterização dos ambientes, mais detalhados no item Flora, e 
incluindo as unidades de conservação, as áreas de preservação permanente e 
os corredores ecológicos.

Resumidamente, são avaliados alguns itens de destaque do meio biótico:

Fauna (8.2-69)

Nas amostragens realizadas em quatro campanhas não houve metodologia para 
monitorar o atropelamento de anfíbios, nas BR-116, BR-290, RS-471 e estradas vicinais 
que tangem as áreas de influência direta e indireta do empreendimento – onde foi ava-
liada a mortalidade de répteis. 

A metodologia para quantificação de atropelamentos da fauna carece de informa-
ções que possibilitem avaliar a consistência dos dados obtidos.

De um modo geral, se considerou como insuficiente o esforço amostral tal como 
descrito: número de armadilhas e de “câmeras trap” versus quantidade de dias versus 
dimensão da área que seria afetada pelo empreendimento. Ao utilizarem o método de 
caminhamento para encontro de espécimes e de vestígios, não esclareceram quais os 
procedimentos adotados: nº de profissionais envolvidos em cada transecto (PERES e 
CUNHA, 2011), grau de conhecimento sobre o taxon alvo, amplitude lateral considerada 
nos transectos, etc. 

1 Possui especialização/mestrado em Biociências/Zoologia (PUCRS), especialização em Direito Ambiental 
(UNINTER) e especialização em Políticas Públicas Ambientais (UNIRITTER). Lattes: http://lattes.cnpq.
br/1506074847681940.
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Armadilhas de pegadas foram ignoradas, apesar de haver locais onde o solo não 
permitia a sua impressão. Certos registros fotográficos, como os de quelônios e de 
Caiman latirostris (8.2-113) não condizem com um EIA de empreendimento deste porte.

A percepção de lacunas no levantamento de fauna, fica mais evidente, quando trata 
dos quirópteros, principalmente, se considerado que as espécies insetívoras tendem a 
ser menos capturadas (MARTINS, TORRES e DOS ANJOS, 2014).

Chiroptera se constitui na segunda maior ordem de mamíferos.
Entre as muitas funções ecológicas, os morcegos são mais eficientes do que as 

aves na dispersão das plantas (BRENDT, UIEDA e PEDRO, 2012). 

[...] O esforço aplicado nas três primeiras campanhas foi idêntico, onde as bus-
cas foram executadas em quatro noites, com três unidades redes instaladas, po-
rém, na quarta e última campanha não foi possível dar continuidade ao esforço 
pretérito, tendo em vista as chuvas constantes que reinaram na região durante o 
período de execução da campanha, atrapalhando, sobretudo o sucesso de cap-
tura. Adiciona-se que ao longo da quarta campanha, foi possível trabalhar com 
as redes de neblina apenas em uma única noite.

Destacam-se entre as espécies inseridas em categorias de ameaça: Alouatta gua-
riba clamitans(bugio-ruivo), Leopardus geoffroyi (gato-do-matogrande), Leopardus wiedii 
(gato-maracajá) e Puma yagouaroundi (gato-mourisco), Lontra longicaudis (lontra). O 
EIA afirma que:

(1) No decorrer das amostragens a riqueza foi aumentando, sobretudo no que 
tange às espécies ameaçadas, conforme o verificado nas últimas duas campa-
nhas. Em corrobore com a curva de acumulação de espécies, é possível supor 
que a riqueza local ainda não foi totalmente diagnosticada, indicando que novos 
táxons devem ser inventariados com a condução de novas campanhas.

(2) A riqueza local, incluindo táxons ameaçados de extinção, aumentou com o 
seguimento das campanhas, e na terceira e quarta campanha, as análises de 
egagrópilos aumentaram substancialmente a listagem de pequenos mamíferos 
cursoriais e alados; É possível que a condução de novas campanhas durante os 
monitoramentos de implantação e operação resultem no ingresso de outras es-
pécies para a listagem local, haja vista o aumento de riqueza a cada campanha 
executada.

Portanto, tais alegações reforçam a interpretação de que houve insuficiência amos-
tral. 

O cruzamento genético entre felinos silvestres simpátricos é um fato muito relevan-
te na região. O próprio EIA alerta:

[...] Atualmente, somente a investigação genética de um grande número de in-
divíduos amostrados nas áreas próximas à zona de contato poderá auxiliar na 
elucidação desta questão, e nortear a elaboração de medidas adequadas para a 
preservação destas espécies em longo prazo. Esta questão assume fundamen-
tal importância para a conservação destes felinos, sobretudo na região de estu-
do, onde tem as coletas de indivíduos híbridos, sendo atividades relacionadas 
à elucidação das origens deste processo, incluídas no Plano de Ação Nacional 
para a Conservação dos Pequenos Felinos (ICMBio – CENAP).

No entanto, como propor em ação de compensação, um estudo genético, se admi-
tem que haveria afugentamento (com dispersão incerta) e prováveis atropelamentos dos 
exemplares em apreço?
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Espécie endêmica da Mata Atlântica (e seus ecossistemas associados) (BICCA-
-MARQUES, 2018; GREGORIN, 2006) o Bugio-ruivo / Alouatta guariba clamitans tem 
sua sobrevivência ameaçada no Rio Grande do Sul, entre outras causas, pela fragmen-
tação/ extinção de habitats  e surtos de febre amarela silvestre (BUSS et al., 2019).Com 
ocorrência registrada no local, também pelo EIA, a mineração de carvão, como posta, 
teria efeitos negativos não calculados sobre esta espécie.

No EIA consta que foram contabilizadas, “149 espécies, pertencentes a 48 famílias 
na área de influência direta e indireta do empreendimento. Esse valor representa 22,5% 
do total de espécies citadas por Bencke et al. (2010) para o Rio Grande do Sul (n= 661)”. 

As aves se constituem em biodicadoras de conservação e de qualidade ambiental 
(HERMY e CORNELIS, 2000). Em áreas urbanas antropizadas, como no arroio Dilúvio 
(Becker et al., 2019) e no Parque Marechal Mascarenhas de Moraes (SCHERER, SCHE-
RER e PETRY, 2010), respectivamente, foram registradas 22 e 33 famílias de aves. As-
sim, merece atenção a comparação entre os números do EIA (área maior, proximidade 
de Unidades de Conservação, diversidade de habitats) e os dois outros trabalhos (áreas 
reduzidas, ambiente urbano), que pode denotar insuficiência amostral ou metodologia 
inadequada.

Importante destacar, que entre outras espécies que merecem maior atenção, está 
o Cabeça-seca/ Mycteria americana, ave migratória que nidifica na região – utilizando 
também fazendas de rizicultura (observação da autora). Estas áreas, e outras usadas 
pela avifauna, seriam extintas com a implementação do empreendimento.

Ao arrepio da legislação ambiental vigente, o EIA informa que “pelo menos cin-
co espécies podem ser consideradas como cinegéticas, notadamente Dasypusnovem-
cinctus (tatu-crioulo), Lepus europaeus (lebre europeia), Cuniculus paca (paca), Hydro-
choerushydrochaeris (capivara) e Myocastorcoypus (ratão-do-banhado)”.

Neste viés, a premissa se configura como apologia ao crime ambiental, eis que 
a caça de animais silvestres é proibida; e, as espécies exóticas, devem ser ter manejo 
regulamentado pelos órgãos competentes. Inclusive, é um desserviço à Educação Am-
biental, inclusive, em que se sustenta significativa parte das ações mitigadoras do projeto 
em tela.

Flora (8.2-21 )

Em relação à “Caracterização Fitofisionômica e Enquadramento Fitogeográfico”, o 
EIA apresenta uma miscelânea de informações que não se unificam para compor o Bio-
ma Mata Atlântica e seus ecossistemas associados, definido na Lei Federal nº 11.428/06 
e no Decreto nº 6.660/08, bem como no Mapa de aplicação da respectiva Lei em sua 
Nota Explicativa.

Apesar de porções da ADA do Projeto Mina Guaíba se inserirem nos limites de 
aplicação da Lei da Mata Atlântica, a vegetação nativa alvo de intervenções para 
a implantação e operação do empreendimento encontra-se fora destes limites, 
ou seja, está localizada no bioma Pampa. (8.2-29).

As espécies locais são típicas da Mata Atlântica e do Pampa, dentro do Rio 
Grande do Sul, muito embora o empreendimento não esteja situado dentro do 
mapa de abrangência do Bioma Mata Atlântica, de que trata a Lei Federal nº 
11.428/06 e no Decreto nº 6.660/08. (8.2-165).

Dessa forma, a cobertura vegetal identificada na área de estudo inclui: (i) Agri-
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cultura; (ii) Campo-Pousio/Pastagem; (iii) Silvicultura; (iv) Floresta Estacional 
Decidual em vários estágios de regeneração; e (v) Banhados. De maneira geral, 
a área de estudo se caracteriza por zonas de agricultura (principalmente orizi-
cultura), campo/pastagem e banhados localizados nas porções mais baixas e 
planas do terreno, silvicultura e manchas de vegetação arbórea nativa em locais 
com relevo levemente ondulado a ondulado, e fragmentos de vegetação arbórea 
nativa adjacentes aos cursos d’água e nos diques aluviais ocorrentes nas ilhas 
do rio Jacuí. (8.2-4).

A classificação e a descrição dos biomas e fitofisionomias nas quais se inserem 
as Áreas de Influência (ADA, AID e AII) do Projeto Mina Guaíba foram elaboradas 
tomando-se como referência as publicações do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), sendo: o Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 
1992), o Mapa de Biomas do Brasil e Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE, 2004), 
e o Mapa da Área de Aplicação da Lei nº 11.428/06, bem como artigos científicos 
de validação e atualização de tais trabalhos e acerca da distribuição atual da 
vegetação do Rio Grande do Sul (HASENACK e CORDEIRO, 2006; CORDEIRO 
e HASENACK, 2009). (8.2-21).

Para definição dos estágios sucessionais das formações florestais mapeadas foi 
utilizada a Resolução Conama nº 33/94, que define estágios sucessionais das 
formações vegetais que ocorrem na região da Mata Atlântica do Estado do Rio 
Grande do Sul. (8.2-21) (grifos meus)

O EIA assim identificada a vegetação (8.2-21) naquela área:

Vegetação Secundária - Estágio Inicial de Regeneração

Esta tipologia vegetacional é encontrada em áreas onde a supressão ve-
getal ou o abandono de anterior atividade agrícola ocorreu mais recen-
temente, assim como em áreas adjacentes aos maricazais e banha-
dos nas margens dos arroios Pesqueiro e Jacaré e algumas áreas de 
silvicultura. Tal formação tem entre 3 a 5 m de altura e geralmente possui bai-
xa riqueza de espécies. Além disso, no interior da maioria dos fragmentos em 
estágio inicial é muito evidente os impactos do pastoreio do gado.  
As espécies predominantes neste ambiente são: Sebastianiacommersoniana 
(branquilho), Myrciariacuspidata (camboim), Eugenia hiemalis (aperta-cu), Eu-
genia uniflora (pitangueira), Caseariasylvestris (chá-de-bugre), Myrsineumbella-
ta (capororocão) e Myrsinecoriacea (capororoquinha).

(...) As epífitas ocorrentes nestes ambientes restringem-se a espécies de pte-
ridófitas como Micrograma squamulosa (cipócabeludo) e Campyloneurumniti-
dum (samambaia), e cactáceas como Rhipsalis teres (cipó-macarrão). Na borda 
destes fragmentos foram identificadas espécies arbustivas herbáceas, entre as 
quais Leandra australis (pixirica), Baccharisdracunculifolia (vassoura), Schinus-
terebinthifolius (aroeira-vermelha), Mimosa bimucronata (maricá) e Pteridium sp. 
(samambaia-das-taperas). (grifo meu)

Houvesse sido consultado o Inventário Florestal Contínuo do RS (RIO GRANDE 
DO SUL, 2001), especialmente seu Anexo A, certamente haveria um enquadramento 
mais adequado da vegetação. Ao observar somente as espécies descritas no EIA, há in-
dicativo para classificar a vegetação como Floresta Estacional Semidecidual e, portanto, 
ecossistema associado do bioma Mata Atlântica.  

 Observa-se um equívoco quanto à aplicação da Resolução CONAMA 33/94, visto 
que o estágio inicial de regeneração se caracteriza por apresentar altura média da forma-
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ção até 3m, com DAP de até 8cm. A ausência de descrição de outros atributos, previstos 
pela respectiva norma, prejudicam a precisa classificação.

Vegetação Secundária - Estágio Médio de Regeneração

Na área de estudo, em locais mais preservados, esta tipologia vegetacional pode 
alcançar altura  média entre  8 e 10 m, com alguns indivíduos emergentes se 
sobressaindo no dossel. Em alguns locais podem ser observadas árvores emer-
gentes de espécies como Apuleialeiocarpa (grápia), Ficuscestrifolia (figueira-da-
-folha-miúda), Ficusluschnathiana (figueira) e Parapiptadeniarigida (angico-ver-
melho), principalmente às margens do rio Jacuí. Nas demais áreas, onde se 
observa maior perturbação antrópica, o dossel é constituindo principalmente por 
Caseariasylvestris (chá-de-bugre), espécies do gênero Myrsine (capororocas),-
Chrysophylummarginatum (aguaí), Mataybaelaeagnoides (camboatá-branco) e 
Ocoteapulchella (canela-lajeana).

No sub-bosque predominam pequenas árvores, arvoretas e arbustos basica-
mente das espécies Sebastianiacommersoniana (branquilho), Myrciacuspidata 
(camboim), Eugenia uniflora (pitangueira), Daphnopsis ramosa (embira) e as ru-
biáceas Farameamontevidensis (café-do-mato), Psychotriacarthagenensis (ca-
feeiro-do-mato) e P. leiocarpa (cafeeiro-domato).Todavia, em grande parte dos 
fragmentos há dominância das duas primeiras, as quais formam sub-bosque 
quase puros

Em comparação com as manchas de vegetação em estágio inicial, a formação 
vegetacional em cena apresenta maior riqueza de epífitos vasculares, princi-
palmente pteridófitas das espécies Microgrammasquamulosa (cipó-macarrão) e 
Campyloneuromnitidum (samambaia) e das famílias Cactaceae, Bromeliaceae, 
Orchidaceae e Piperaceae, entre elas, Rhipsalis teres (cipó-macarrão), cravos-
-do-mato do gênero Tillandsia, Peperomiatetraphylla. (erva-de-vidro), Vrieseaca-
rinata (bromélia), Campylocentrumaromaticum (orquídea) e Cattleya intermedia 
(orquídea). (grifo meu)

Ao observar somente as espécies acima descritas, há indicativo para classificar a 
vegetação como Área de Tensão Ecológica – resultante da transição entre ecossistema 
do bioma Mata Atlântica com o bioma Pampa. 

Observa-se equívoco quanto à aplicação da Resolução CONAMA 33/94, visto que 
o estágio médio de regeneração se caracteriza por apresentar altura média da formação 
até 8m, com DAP de até 15 cm. Não foi encontrada a descrição das demais propriedades 
definidas pela citada norma, ficando prejudicado o seu enquadramento preciso.

O inventário Florístico, abrangeu uma área de somente 4.400 m (8.2-58). Nova-
mente, se considera que um esforço amostral de 44 parcelas de 10 x 10 m, e realizado 
tão somente na vegetação florestal nativa nas ADA e AID, não é significativo frente aos 
impactos que afetariam a fauna. Tais parcelas estiveram localizadas, basicamente, em 
APPs. Repisa-seque o método de caminhamento (Filgueiras, 1994), citado no EIA (8.2-
22), não adotou o preconizado por Filgueiras – ao que se pode atribuir a ausência da 
caracterização da serapilheira e demais atributos necessários para aplicação da Reso-
lução CONAMA 33/94.

Além disto, “Os poucos exemplares ocorrentes ao longo da faixa de domínio da 
BR-290 localizadas na AID não foram listados na tabela acima por entendermos que os 
mesmos não serão impactos diretamente pela implantação do empreendimento” (8.2-
57). Ou seja, novamente, a interface com a fauna afugentada foi desconsiderada, visto 
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que a vegetação marginal poderia (ou não) ser uma fonte de alimento e/ou refúgio aos 
espécimes – mesmo que temporária. 

Se por ventura forem localizadas outras espécies ou indivíduos ameaçados na 
ADA, durante as atividades de implantação e operação do empreendimento, os 
mesmos serão preservados ou receberão devida intervenção conforme a legis-
lação ambiental vigente. Atenção especial deverá ser dada à espécie Zizaniop-
sisbonariensis (espadana), endêmica de área úmidas do sul da América do Sul 
(Argentina, Uruguai e Brasil, ocorrendo apenas no RS) (RIO GRANDE DO SUL, 
2014). Nesse sentido, as populações da espécie deverão ser alvo de trabalhos 
de resgate e monitoramento caso venham a sofrer algum tipo de impacto direto 
pela implantação e operação do empreendimento.

Por fim, embora apenas uma espécie de epífita vascular (Cattleya intermedia) 
identificada na área de estudo conste na lista oficial de flora ameaçada, todas as 
demais deverão receber planos de conservação por sua importância ecológica 
e científica. (8.2-57)

No entanto, não foi encontrado referencial básico para tais planos de conserva-
ção, nem para o resgate e monitoramento dos respectivos espécimes. De toda sorte, o 
impacto direto pela implantação e operação do empreendimento sobre outras espécies 
ou indivíduos ameaçados na ADA, com ênfase na Zizaniopsisbonariensis (espadana), 
deveria ter sido previsto no EIA.

VOLUME IV

11.2.6.2 Meio biótico

Fase de operação

11.2.7.2.5 Redução de Habitat de Espécies da Fauna Local

Atividades Associadas: Abertura de novas faixas de mineração; Desvio do arroio 
Pesqueiro.

Avaliação do Impacto: De forma contínua à fase de implantação, as atividades 
de supressão vegetal e decapeamento que deverão ocorrer na ADA contribui-
rão para redução de hábitat da fauna local. Esses impactos influenciarão direta-
mente no território e área de vida de diversas espécies da fauna, não somente 
pela alteração de habitats, como também pelo aumento na fragmentação destes, 
conforme quadro a seguir.

Ações de Mitigação: Afugentamento da fauna durante a supressão e decapea-
mento; Resgate e translocação da fauna com baixa mobilidade; Resgate, trata-
mento e posterior soltura em áreas próximas e seguras de espécimes que por 
ventura se machucarem durante os processos.

Ações de Compensação: Proteção e melhoramento de áreas nativas na AID, 
tais como matas ciliares e áreas úmidas; Realização de atividades de educação 
ambiental com a comunidade escolar e em geral, com ênfase à importância da 
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biodiversidade faunística local.

Como o afugentamento pode ser considerada ação mitigadora da redução de ha-
bitat? Esta questão é básica para espécies como Aloutta guariba clamitans, endêmica 
da Mata Atlântica, com ocorrência registrada na área do empreendimento, ameaçada 
justamente pela fragmentação do seu habitat (BICCA-MARQUES, 2018, p. 155-161).

Qual composição da equipe que realizaria os resgates dos variados espécimes em 
diversificadas condições?  Quais os processos que machucariam os espécimes? Quais 
as áreas próximas cadastradas para translocação? 

Evidentemente, que o “resultado da conta” é desfavorável à fauna (RODRIGUES, 
2006) e demais implicações ecológicas - como visto anteriormente na análise de fauna 
do volume III. Para os animais sobreviventes, resgatados e em condições plenas de 
translocação, resta o enfrentamento nas disputas territoriais. 

11.2.7.2.6 Aumento do Risco de Atropelamentos e Acidentes com a Fauna Local

Atividades Associadas: Implantação de novas vias de acesso internos à novas 
frentes de lavra; Movimentação de materiais, equipamentos, veículos de carga; 
Execução das obras civis.

Avaliação do Impacto: De forma contínua à fase de implantação, as atividades 
relacionadas ao tráfego de veículos e maquinários possuem potencial de causar 
acidentes com a fauna, tanto no interior da ADA, quanto na AID como um todo. 
Esses impactos influenciarão negativamente a comunidade, por meio da perda 
de indivíduos da fauna silvestre, sendo necessária a adoção de medidas que 
minimizem esses. Os locais com maior fluxo de veículos, e próximos a habitats 
da fauna, serão aqueles mais impactados e que devem ser objeto de ações de 
mitigação tais como a implantação de placas de sinalização. A realização de 
campanhas de educação ambiental para trabalhadores também é uma ação mi-
tigadora muito eficaz para evitar a ocorrência desse impacto.

Placas, quando úteis, servem somente aos motoristas – visto que o “afugentamen-
to passivo” não prevê mecanismos e estratégias que a fauna se desloque com seguran-
ça mínima. 

Não foramencontrados estudos realizados em área análoga, com extração mineral, 
na leitura do EIA. Deste modo, prejudicado está o item.

As campanhas de educação ambiental, deveriam apresentar um conteúdo mínimo 
para avaliação da efetividade esperada.

11.2.7.2.7 Perturbação, Alteração de Hábitos e Evasão da Fauna Local

Atividades Associadas: Implantação de novas vias de acesso internos; Uso 
de explosivos; Terraplanagem, aterros e movimentação de terra; Execução de 
obras civis.

Os desvios dos arroios Jacaré e Pesqueiro não foram previstos como fator de per-
turbação e alteração de hábitos, inclusive os alimentares e os de dessedentação. Con-
sequentemente, não constam ações mitigadoras.

Ações de Mitigação: Avaliação prévia na área a ser perturbada por equipe multi-
disciplinar para avaliação e orientação quanto ao resgate e translocação defauna 
(caso necessário), incluindo a proteção de ninhos de aves, tocas de mamíferos 
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ou colônia de morcegos, anteriormente a realização das atividades modificado-
ras nos locais; Adoção de medidas de controle de ruídos e vibrações nas ativi-
dades do empreendimento; Adequação do Plano de Fogo aos horários de pico 
de atividades dos grupos de fauna sensíveis (p.ex. pousio); e Implantação de 
cortina vegetal (barreira acústica) para mitigação da dispersão sonora. Ações de 
Compensação: Proteção e melhoramento de áreas nativas mais expressivas na 
AID, tais como matas ciliares e áreas úmidas; Realização de programas e pales-
tras educativas para a comunidade escolar e em geral, com ênfase à importância 
da biodiversidade faunística local.

Estas ações não são suficientes e dependem de estratégias não previstas no EIA 
para contemplar a riqueza faunística local. 

Melhoramento de áreas nativas costumam ser igualmente perturbadoras na comu-
nidade que já as utiliza. Evasão de fauna significa incremento de indivíduos em outras 
áreas com aumento das interações agonísticas.

Não se vislumbrou como proteger ninhos de aves, tocas de mamíferos ou colônia 
de morcegos, anteriormente a realização das atividades modificadoras nos locais, se 
estas mesmas atividades associadas seriam a causa de intervenção negativa sobre a 
fauna em apreço. Aliás, tocas de répteis não foram incluídas na “proteção”. Faltou indica-
ção de modelos já adotados e/ou de referencial científico/ bibliográfico específico.

11.2.7.2.8 Aumento dos Níveis de Pesca, Caça e Captura Ilegais de Exemplares 
da Fauna Local

Avaliação do Impacto: [...] Tais processos podem ser causados tanto pelo des-
conhecimento do manejo correto por parte dos operários e da população local, 
quanto pelo aumento da exposição da fauna em virtude de deslocamentos e 
interferências relacionados à obra. Neste contexto, o impacto pode ser forte-
mente minimizado a partir da realização de ações de educação ambiental para 
os trabalhadores e comunidade tendo como foco a pesca e caça ilegal da fauna 
silvestre.

Ações de Mitigação: Realização de atividades de educação ambiental com as 
equipes de trabalhadores e com os moradores do entorno à respeito da fauna 
local, ressaltando a importância da biodiversidade local, desestimulando a caça, 
captura e/ou pesca ilegal, além de desmistificar crenças errôneas a respeito prin-
cipalmente de répteis e quirópteros; Fiscalização da atividade dos funcionários. 
Ações de Compensação: Proteção de áreas nativas mais expressivas na AID, 
tais como matas ciliares e áreas úmidas.

A Educação Ambiental não pode ser a ação mais “forte” contra crimes ambientais!  
Além disto, a fiscalização das atividades de TODOS os funcionários teria que ser em 
tempo integral, sendo que não foi citada qual a estratégia para esta ação ser efetiva e 
eficaz. Proteger áreas nativas como matas ciliares e áreas úmidas não é compensa-
ção. É lei. E, contraditoriamente, várias delas seriam impactadas pelo empreendimento. 
Logo, deveria estar contemplado um mapeamento preliminar das referidas áreas “mais 
expressivas”. Interessante perceber que em vários itens, como o seguinte, há previsão 
de intervenções diversas em APPs .

11.2.7.2.9 Alteração de Habitat da Ictiofauna

Atividades Associadas: Abertura de faixas de mineração; Rebaixamento do len-
çol freático; Desvio do arroio Pesqueiro.
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Avaliação do Impacto: A necessidade de desvio dos arroios para um novo leito 
pode acarretar alterações nas características de hábitats existentes atualmente, 
embora o Plano de Desvio tenha por objetivo a reconstrução desses hábitats. 
Essas alterações podem influenciar alguns grupos da ictiofauna. Outros aspec-
tos que podem influenciar os hábitats são a propagação de processos erosi-
vos que podem ser evitados com medidas de controle durante a implantação 
do empreendimento. Sob o ponto de vista da qualidade, os efluentes líquidos 
oriundos dos escritórios, banheiros, vestiários, refeitórios, preparo de alimentos 
e drenagem pluvial da planta de beneficiamento serão tratados, armazenados 
em um tanque-pulmão e reutilizados nos processos de beneficiamento. Entre-
tanto, em situações de precipitações elevadas (com tempo de recorrência maior 
que 100 anos), está previsto o extravasamento do efluente para o arroio Jacaré. 
O dimensionamento da ETE foi realizado para que nesses eventos a qualidade 
do efluente se mantenha dentro da concentração admitida pela Resolução Con-
sema nº 355/17 e a qualidade da água do arroio Jacaré se mantenha dentro da 
Classe 2 da Resolução Conama no 357/05 (Capítulo 6, Anexo 6-34). Desta ma-
neira, para a ictiofauna não são previstas alterações significativas na qualidade 
da água do arroio Jacaré em razão do lançamento de efluentes. Este impacto 
poderá ocorrer na fase de operação do empreendimento, visto que são as fases 
que concentram as atividades associadas.

Neste ponto, se observa que o título do quadro não corresponde ao tópico (página 
11-196), repetindo o constante daquele na página 11-194, a saber, “Aumento da Pesca, 
Caça e Captura Ilegal de Exemplares da Fauna Local”. É inadmissível que um Estudo de 
Impacto Ambiental, e de um empreendimento gigantesco, cometa este tipo de confusão.

Ações de Mitigação: Recomenda-se o acompanhamento técnico durante a su-
pressão vegetal em áreas consideradas de APP, próximos aos arroios, banha-
dos e demais corpos d’água. Também são necessários cuidados com os abas-
tecimentos de combustíveis das motosserras e demais maquinários utilizados 
no processo de supressão vegetal. A utilização de banheiros químicos e arma-
zenagem e destinação adequada aos resíduos orgânicos e inorgânicos oriun-
dos da alimentação dos operários, das embalagens de equipamentos e demais 
processos geradores de resíduos são formas de minimizar e/ou evitar os efeitos 
negativos de tal impacto.

“Recomendar” não pode ser considerada como ação mitigadora.
Há admissão de alterações significativas na qualidade da água do arroio Jacaré - 

que ocorreria ocorrer na fase de operação do empreendimento, visto que são as fases 
que concentram as atividades associadas. Entretanto, ações de mitigação para a sua 
ictiofauna não foram previstas.

11.2.7.2.10 Alterações nas Comunidades Planctônicas e de Macroinvertebrados 
Aquáticos

Atividades Associadas: Abertura de novas faixas de mineração; Desvios do ar-
roio Pesqueiro; e Terraplanagem, aterros e movimentação de terra.

Avaliação do Impacto: Nas fases de implantação e operação do empreendimen-
to serão realizados os desvios dos arroios Jacaré e Pesqueiro para novos canais 
a serem implantados. Estes novos canais serão escavados de forma a represen-
tar aspectos da morfologia dos arroios originais, mas no momento do desvio não 
apresentarão sedimentos fluviais, uma vez que não constituem seus leitos origi-
nais. Apesar do uso de ferramentas de bioengenharia para a reposição de habi-
tats e recomposição vegetal na zona ripária, que deverá ser formada para pro-
porcionar a conectividade do sistema fluvial com o ambiente terrestre, os habitats 
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aquáticos (micro e meso) serão estabilizados somente após a consolidação do 
fluxo, não sendo possível precisar o tempo necessário para o mesmo. Quando 
ocorrer os desvios de fluxo dos canais originais para os canais construídos, os 
organismos dos trechos a montante do desvio, carregados pelas correntes (por 
movimento de dispersão via transporte passivo ou ativo rio abaixo que também 
é denominado drift), para os trechos construídos a jusante, não encontrarão ha-
bitats estáveis e consolidados deimediato, os quais serão pobres em alimento, 
pobres em matéria orgânica e com frações granulométricas desfavoráveis para 
sua fixação, e consequentemente para colonização de substratos. Diante destas 
condições, o impacto sobre comunidades fitoplanctônicas, zooplanctônicas e de 
macroinvertebrados aquáticos ocorrerá de forma direta, resultando em perda de 
riqueza e diversidade de espécies, guildas tróficas, e alterando a produtividade 
primária e secundária desses ambientes aquáticos. Da mesma forma, os orga-
nismos que se dispersam por emergência (voos de dispersão dos adultos pelo 
ambiente terrestre, para oviposição em novas áreas), encontrarão as mesmas 
condições desfavoráveis. Haverá também o impacto sobre os organismos que 
utilizavam diretamente os habitats dos arroios seu seu leito original. Após o pe-
ríodo inicial, na medida em que terão início os processos de recolonização dos 
novos arroios, os novos ambientes criados ainda se apresentarão instáveis. A 
falta de estabilidade dos habitats poderá acarretar na colonização dos mesmos 
apenas por espécies muito resistentes a condições ambientais extremas, com 
pouca representação em processos ecológicos relevantes para o ecossistema 
aquático. A tendência, realizadas as medidas identificadas no Plano de Desvio 
dos Arroios, é que as comunidades aquáticas se estabilizem ao longo do tempo, 
na medida que o arroio vá tomando conformações mais próximas às originais.

Ações de Mitigação e Compensação: Construção de canais fluviais para o des-
vio do curso dos arroios Pesqueiro e Jacaré, com base em aspectos da morfolo-
gia fluvial de cursos d ́águas similares na bacia do Baixo Rio Jacuí. Construção 
de meso e microhabitats nos canais construídos por métodos de bioengenharia, 
visando induzir o processo de colonização das comunidades bentônicas, que 
são primordiais para a alimentação de algumas espécies de peixes. Construção 
de microhabitats utilizando matrizes dos habitats originais, como sedimentos, 
folhiço, talos e raízes de macrófitas para induzir a colonização e estabilização 
dos sedimentos de fundo e seu teor de matéria orgânica. Manutenção de áreas 
úmidas adjacentes, como charcos, canais e pequenos açudes durante os seis 
meses, nos quais o novo canal é construído, como fonte de organismos que se 
dispersarão por mecanismo de emergência, assim como por meio da conectivi-
dade destes ambientes em época de cheia. Realização do resgate dos moluscos 
bivalves sesseis e realocação dos mesmos no trecho construído quando o canal 
construído apresentar fluxo e habitats instalados em processo de estabilização, 
quando for possível sua catação no leito quase exposto.  Reposição imediata 
da vegetação ciliar no início da construção dos arroios visando propiciar fontes 
externas de produção primária para fornecer alimento aos organismos bentôni-
cos detritívoros, decomposição vegetal com consequente liberação de nutrien-
tes, e estabilização de habitats constituídos de folhiço. Transplante de algumas 
espécies de macrófitas aquáticas com baixa taxa de crescimento e arquitetura 
adequada (folhas e talos) para fauna de macroinvertebrados epifíticos, ajudando 
na consolidação de habitats.

Para a sobrevivência dos moluscos aquáticos é muito importante, no mínimo: um 
substrato adequado, como existência de vegetação aquática e/ou condições do fundo 
na zona  marginal; qualidade e presença de  alimento como o plâncton; ausência de 
substâncias químicas tóxicas na água circulante e/ou presença com limites permitidos 
a sua sobrevivência;  temperatura da água adequada. Os moluscos fazem parte da ca-
deia alimentar dos peixes e outros animais aquáticos e são indicadores da qualidade da 
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água, entre outras funções que desempenham no meio aquático2. Dada a importância 
destes, não encontramos metodologia para monitoramento, durante e após a instalação 
do empreendimento

Fase de desativação

11.2.8.2.2 Aumento do Risco de Atropelamentos e Acidentes com a Fauna Local

Atividades Associadas: Retaludamento e implantação de sistema de drenagem;  
Preenchimento de escavações; Revegetação e recuperação de áreas degrada-
das; Desmontagem de instalações elétricas e mecânicas; Remoção de insumos 
e resíduos; Demolição de edifícios.

Ações de Mitigação: Indicar com sinalização visual (placas) os trechos mais pro-
pensos à atropelamentos (áreas úmidas, corredores de deslocamento de fauna, 
etc.); Redução e controle de velocidade dos veículos nos trechos mais propen-
sos à atropelamentos; Monitoramento constante das estradas da ADA e AID para 
verificação da fauna atropelada; Resgate dos espécimes atropelados, para tra-
tamento e posterior soltura ou coleta dos que vierem à óbito e encaminhamento 
para coleções de instituições de pesquisa; Atividades de educação ambiental 
junto aos motoristas e operadores de veículos, salientando a importância da 
fauna local e a redução do impacto dos atropelamentos.

Ações de Compensação: Proteção de áreas nativas mais expressivas na AID, 
tais como matas ciliares e áreas úmidas; Realização de programas e palestras 
educativas para a comunidade escolar e em geral, com ênfase à importância da 
biodiversidade faunística local.

As ações de mitigação propostas não trazem efetividade, a não ser a de resgate 
(cuja eficácia já foi, aqui, abordada). É de surpreender que o encaminhamento de exem-
plares que foram óbito para coleções científicas, tenha sido considerado ação mitigadora 
do impacto causado pelo empreendimento!  O mesmo vale para “monitoramento” daque-
les que foram atropelados. 

Quanto às ações compensatórias, a crítica já foi realizada anteriormente, visto que 
se repete.

11.2.8.2.3 Perturbações, Alteração de Hábitos e Evasão da Fauna Local

Atividades Associadas: Retaludamento e implantação de sistema de drenagem; 
Preenchimento de escavações; Desmontagem de instalações elétricas e mecâ-
nicas; Remoção de insumos e resíduos; Demolição de edifícios.

Avaliação do Impacto: Durante as atividades de desativação, o hábito das es-
pécies pode ser afetado negativamente. O aumento na circulação de pessoas, 
veículos e maquinários aumenta as fontes de perturbações (ruídos, poeiras, 
etc.) para a fauna residente, a qual pode ser impactada negativamente em seus 
comportamentos diários, tais como forrageio e reprodução, podendo inclusive 
abandonar áreas próximas ao empreendimento. Embora seja difícil inferir sobre 
os efeitos que o ruído emitido pelas atividades de desativação do Projeto Mina 

2 Comunicação pessoal da Dra. Vera Lúcia Lopes Pitoni, em 3 de julho de 2019, recebida por meio ele-
trônico.
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Guaíba pode causar sobre as espécies de vertebrados terrestres, foi realizado 
um estudo de simulação de ruídos emitidos pelo empreendimento. A metodo-
logia aplicada para a simulação acústica do Projeto da Mina Guaíba é detalha-
da no Item 8.1.3.5 – Modelagem de Ruído e Vibração, e foi desenvolvida para 
o sexto ano operacional do empreendimento, cenário este considerado o mais 
conservador (crítico). Frente aos resultados, destacou-se que os valores obtidos 
referem-se a projeções das pressões sonoras emitidas somente pelas fontes 
de ruído do empreendimento, sendo que os resultados ali obtidos não podem 
ser classificados como ruído ambiente, sendo fundamental o monitoramento ao 
longo da fase de operação do empreendimento para que seja aferida a interação 
das reais emissões sonoras do Projeto Mina Guaíba com os ruídos cotidianos 
da comunidade. Já intrínseco ao empreendimento estão previstas medidas de 
controle de ruídos e vibração que podem ser aplicadas simultaneamente ou de 
forma isolada em função das necessidades a serem atendidas, minimizando os 
impactos previstos sobre a fauna.

Ações de Mitigação: Avaliação prévia na área a ser perturbada por equipe mul-
tidisciplinar para avaliação e orientação quanto ao resgate e translocação de 
fauna (caso necessário), incluindo a proteção de ninhos de aves, tocas de ma-
míferos ou colônia de morcegos, anteriormente a realização das atividades mo-
dificadoras nos locais; e Adoção de medidas de controle de ruídos e vibrações 
nas atividades do empreendimento.

Ações de Compensação: Proteção e melhoramento de áreas nativas mais ex-
pressivas na AID, tais como matas ciliares e áreas úmidas; Realização de pro-
gramas e palestras educativas para a comunidade escolar e em geral com ênfa-
se à importância da biodiversidade faunística local.

Como houve somente uma repetição de parágrafos já utilizados preteritamente, 
permanecem as mesmas considerações críticas efetuadas. Quanto aos ruídos, aborda-
mos a questão mais adiante, em “outras considerações”.

11.2.8.2.4 Incremento da Riqueza e Diversidade Específica e Funcional da 
Fauna de Macroinvertebrados Aquáticos, Organismos Zooplanctônicos e 
Fitoplanctônicos em Ambientes Lóticos Reabilitados

Atividades Associadas: Retaludamento e implantação de sistema de drenagem; 
Preenchimento de escavações; Revegetação e recuperação de áreas degrada-
das. Avaliação do Impacto: O retaludamento das drenagens, preenchimento das 
escavações, Revegetação e recuperação das áreas degradadas resultará na 
restauração das áreas de preservação permanente junto as microbacias adja-
centes, resultando na reconexão dos habitats terrestres e aquáticos, bem como 
no reestabelecimento dos processos fluviais. O fluxo dos arroios, a vegetação 
ciliar, e os meso e microhabitats aquáticos serão gradualmente consolidados de 
forma a fornecer suporte para estabilização de processos ecológicos, dos níveis 
tróficos envolvidos e das comunidades bentônicas, organismos zooplanctônicas 
e organismos fitoplanctônicos.

Ações de Mitigação: Não são necessárias, já que o impacto é de natureza po-
sitiva

A natureza do impacto não é “positiva”, visto que novamente haverá uma interven-
ção no ambiente – e que, na realidade, decorre de um impacto negativo que foi mitigado.
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Outras considerações

Emissão de Ruído e Perturbação/Afugentamento de Fauna 

Ocorreria não só nas Unidades de Conservação, como pretende o EIA. É de trans-
crever o expresso em 12.3.1 (12-44):

Apesar de ainda insuficientemente conhecido, o incremento do ruído, causado 
por atividades antrópicas, como a mineração, contribui para o afugentamento/
perturbação da fauna (exavifauna, mastofauna e herpetofauna). A princípio, 
quanto mais próximo da fonte de ruído mais intensos são os efeitos, diminuindo 
à medida que a distância aumenta.

[...] O processo de extração de carvão da Mina Guaíba inclui detonações com 
uso de explosivos para o desmonte de rochas. Segundo a Copelmi, são previs-
tas de 1 a 4 detonações por dia, abrangendo de 100 (bancada de carvão) até 
360 (bancada de siltito) furos com explosivos na frente de lavra. As detonações 
ocorrerão diariamente, com duração inferior a 1 segundo e em horário pré-esta-
belecido, porém não definitivo, entre as 17h e 18h.

[...] Para ruído oriundo de detonação, os valores das modelagens encontram-
-se em conformidade com a Norma ABNT NBR 9653:2018 que apresenta valor 
máximo de 134 dB(A), sendo que a modelagem apresentou valor máximo de 
125 dB(A) para a área externa da Mina Guaíba, consequentemente nos limites 
internos do PEDJ.

[...] para assegurar que a comunidade de vertebrados terrestres do PEDJ e 
APAEDJ não seja impactada, esta será monitorada de modo a garantir que qual-
quer alteração na atividade das espécies seja prontamente identificada e me-
didas ambientais sejam adotadas, assegurando a conservação dos padrões e 
processos biológicos naturais.

Não só afugenta a fauna, como pode danificar seriamente, e irreversivelmente, a 
percepção auditiva de espécimes. Em humanos, Lucon (2002, p. 28) descreve os efeitos 
dos ruídos na atividade minerária:

Ruídos prejudiciais ao organismo humano podem determinar alterações audi-
tivas, sensação de desconforto, incômodo, insônia, aumento da pressão arte-
rial, irritabilidade, falta de atenção, comunicação alterada e, consequentemente 
maior risco de acidentes. A doença depende da suscetibilidade individual, idade 
do indivíduo, e outras patologias otológicas, que originam fadiga auditiva decor-
rente da excessiva atividade das células ciliadas. Quando permanentes, geram 
trauma acústico e surdez ocupacional (doença ocupacional lenta e gradativa à 
exposição de ruídos por longo tempo, sendo irreversível se neurosensorial bila-
teral). São consideradas acidentes do trabalho desde que haja nexo causal entre 
a lesão e o ruído no ambiente de trabalho.

No afugentamento, em decorrência das explosões (ruído e deslocamento de ar), 
é muito provável um aumento de óbitos e outros danos físicos à fauna, seja por colisão, 
afogamento, disputas territoriais, etc. 

O horário previsto para as detonações diárias coincide com o horário de busca de 
abrigo noturno, o que também acentua o problema.   

Não há qualquer menção referente à metodologia a ser utilizada para reduzir estes 
riscos, nem mesmo uma lista de espécies que poderiam ser diretamente afetadas.  Vale 



108
sumário

lembrar que tudo isto afetaria a fauna nas Unidades de Conservação inclusive, mas não 
só nelas – envolvendo uma área de milhares de hectares, dia após dia, durante anos. 

As normas ABNT não traduzem as necessidades de conforto e sanidade da fauna 
silvestre ou das consequências no complexo meio biótico.

Emissão de Material Particulado e Impactos sobre a Fauna e Flora (12-51)

Novamente, o EIA se detêm nas Unidades de Conservação, como se a fauna esti-
vesse confinada em território sem intercâmbio com áreas adjacentes ou mesmo distan-
tes. 

Ações de Mitigação: Minimização da emissão e dispersão de poeira e partículas 
sólidas por meio de deposição de material nos bota-foras; Umectação das vias e 
acessos; Implantação de cortina vegetal; e Inspeção e controle de emissões de 
fumaça preta por maquinários e equipamentos.

Ações de Monitoramento: Vistorias periódicas de monitoramento das atividades 
de mitigação e compensação da deposição de poeira e efeitos de fumaça preta 
sobre a vegetação e a flora.

Importante verificar (salvo tenha ocorrido mais um equívoco na menção de “vege-
tação e flora”) que não houve previsão para monitoramento do efeito da deposição da 
poeira e efeitos da fumaça sobre a fauna. 

Ora, é de amplo conhecimento os efeitos nefastos (LUCON, 2002, p. 25-26) desta 
atividade minerária sobre o sistema respiratório humano (a bibliografia é farta sobre o 
tema) não sendo, portanto, sensato crer que seja diferente nos animais não humanos. 
Neste contexto, as ações de mitigação são irrisórias.

Haveria que considerar, ainda, a diversidade de sistemas respiratórios e variados 
tempos de exposição ao material particulado em relação à ecologia de cada espécie, sob 
risco. 

Portanto, temerária a afirmação de que os atributos da atividade possam ser ava-
liados como “reversíveis, de baixas magnitude e importância/relevância” (Quadro 12.17).

Unidades de conservação e impactos ambientais (12.1)

O simples fato de terem sido identificados potenciais impactos ambientais (incluin-
do irreversíveis) do Projeto Mina Guaíba sobre as unidades de conservação Parque 
Estadual Delta do Jacuí (PEDJ) e Área de Proteção Ambiental Estadual Delta do Jacuí 
(APAEDJ), já seria argumento suficiente para impedimento do empreendimento. Por-
tanto, devem ser respeitados os Planos de Manejo e os objetivos para os quais as UCs 
foram criadas.

De toda sorte, não foram apresentadas as anuências das respectivas UCs, confor-
me prevê a legislação.

Na Audiência Pública de 27/6/2019, em Eldorado do Sul, não houve resposta con-
sistente ao questionamento relativo à Zona Núcleo da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica (RBMA). Já surpreendera o parecer apresentado pelo empreendedor, constan-
te no licenciamento em seu processo inicial (e só liberado por liminar judicial), tamanha a 
desconformidade com os objetivos da RBMA, que tem amparo na legislação ambiental.  
O ofício CERBMA-RS nº 38/2016, apensado ao processo administrativo de licenciamen-
to ambiental, esclarecera todos os pontos. Porém, este nem sequer foi citado no mate-
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rial disponibilizado online. Depreende-se disto, que o acesso ao citado ofício não foi de 
conhecimento público.

Não há como implementar tal empreendimento em Zona Núcleo, algo já consolida-
do, analogamente, no Zoneamento Ecológico-Econômico da Silvicultura, no Rio Grande 
do Sul.

Conclusão

A legislação em vigor é pródiga ao defender o meio ambiente, incluindo os princí-
pios constitucionais que, por si só, fundamentam a preocupação da sociedade frente ao 
licenciamento ambiental da que pretende ser a maior mina de carvão a céu aberto do 
país.

No volume III, é conspícua a descaracterização dos ecossistemas legalmente as-
sociados ao bioma Mata Atlântica, os reduzindo a formações vegetais sem regramento 
específico.                      

No volume IV, é notório que são tantos e significativos os impactos sobre a fauna e 
a flora, incluindo as Unidades de Conservação e a Zona Núcleo da Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica, que fica impossível mitigar a vida que seria afetada. 

Interessante, também, notar que a Educação Ambiental passou a ser uma ação 
descrita de modo etéreo, como se pudesse ser a solução para combater todo e qualquer 
efeito deletério na qualidade de vida silvestre e humana. 

Diante da análise apresentada, se constata a inépcia do EIA.
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Análise do Plano de Recuperação de Áreas 
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Tópico abordado

1. Volume IV - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

Metodologia

Análise crítica do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)

O projeto Mina Guaíba cita apenas a presença de espécies exóticas arbóreas, não 
aborda nem quantifica a problemática das espécies invasoras campestres nas áreas de 
influência da mineração. É amplamente conhecido que a espécies exóticas invasoras 
estão entre as principais ameaças à perda de biodiversidade e à economia, e que a 
suscetibilidade à invasão está diretamente relacionada a atividades humanas onde há a 
alteração da estrutura da paisagem como, aumento de rodovias e redução da cobertura 
vegetal original (GUIDO, VÉLEZ-MARTIN, OVERBECK e PILLAR, 2016). Contudo, o 
Estudo de Impacto Ambiental negligencia a problemática das espécies exóticas invaso-
ras. Consta no relatório o registro de uma espécie exótica invasora Cynodon dactylon 
(grama-bermuda) (ROLIM, FERREIRA, SCHNEIDER e OVERBECK, 2014). É conheci-
do na região da Depressão Central e em outras regiões do estado, a presença de áreas 
de campo invadidas por Eragostis plana (DRESSENO, GUIDO e OVERBECK, 2018). 
É muito provável que a amostragem da vegetação não tenha sido suficiente, ou 
não tenha contemplado toda a heterogeneidade da área, para registrar a presença 
desta espécie exótica invasora na ADA e AIA. Estas duas espécies apresentam 
alto poder de invasão nos campos do Bioma Pampa e, as especificidades e 
características biológicas de cada uma destas espécies, é contemplada na área do 
Projeto Mina Guaíba, tornando a região um provável foco de densa colonização das 
duas espécies exóticas campestres mais problemáticas do estado do Rio Grande 
do Sul. A espécie Cynodon dactylon tem preferência por áreas úmidas, apresenta co-
lonização frequente em antigas áreas de lavoura de arroz e possui rápido crescimento, 
causando frequentemente um “abafamento” das espécies nativas. Já o Eragrostis plana, 
tem sua área de ocupação estreitamente relacionada com a remoção da vegetação e 
acessos como estradas e vias públicas, sendo disperso muitas vezes por rodas de car-
ros e maquinários.

1  Doutora em Botânica (UFRGS).
2  Doutoranda em Botânica (UFRGS).
3  Professora Titular no Departamento de Botânica (UFRGS).
4  Professor Adjunto no Departamento de Botânica (UFRGS).
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Com a previsão de uma alteração na paisagem de dimensões tão grandes, o pro-
jeto de mineração pode acabar sendo como, além de uma nova área de colonização e 
fonte de propágulos na região, um caminho de entrada para a entrada e/ou aumento da 
densidade de espécies invasoras dentro das áreas protegidas nas regiões adjacentes. 
Ainda sobre os impactos na região, o quadro a seguir, presente no EIA, mostra a avalia-
ção de alguns impactos como: redução, fragmentação e alteração da cobertura vegetal 
nativa de forma incoerente e controversa por exemplo, duração – temporário, temporali-
dade - curto prazo, possibilidade de mitigação – mitigável e relevância -média

1 Volume IV- 14.15 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)

 A recuperação das áreas degradadas pelo empreendimento é prevista em lei e é 
de responsabilidade da empresa ou pessoa física responsável pelo dano ambiental. O 
PRAD tem como finalidade nortear a recuperação ambiental ao nível mais próximo pos-
sível da vegetação nativa local original.  O PRAD apresentado pela empresa COPELMI 
é extremamente falho, simplista e negligente com a vegetação campestre (vegetação 
dominante na área a ser suprimida pela mineradora). 

Figura 1 – Imagem de tabela informativa do EIA-RIMA, Volume IV, mostrando diferentes atributos e  
suas avaliações quanto à redução, fragmentação e alteração da cobertura vegetal nativa.

A Figura 1 indica que os efeitos da mineração de carvão em uma área de 459,10 
ha são temporários, de curto prazo, mitigáveis e de magnitude média, subestimando os 
reais impactos da mineração sobre a vegetação nativa. A maior parte do PRAD é super-
ficial e prioriza detalhes nas Áreas de Preservação Permanentes (APPs), e para a recu-
peração da vegetação florestal. No entanto, a maior parte da vegetação a sofre impacto 
pela mineração é a vegetação campestre, formada em sua maior parte por espécies das 
famílias, Poaceae, Asteraceae, Cyperaceae e Fabaceae. O PRAD cita, como forma de 
recuperação das áreas campestres, a semeadura de espécies herbáceas (leguminosas 
e gramíneas). Porém, não há sementes de espécies nativas herbáceas para a comer-
cialização e muitas vezes, para promover a cobertura rápida do solo, é feito no local a 
semeadura de espécies exóticas, o que é muito diferente de restauração ambiental e 
pode causar outros problemas ambientais. Em pequenas áreas degradadas, a coleta 
manual de sementes é uma possibilidade, mas com resultados limitados como mostram 
os dados de Le Stradic e colaboradores (2014) para restauração de campos nos campos 
rupestres de Minas Gerais. Em grandes extensões de degradação, a recuperação de 
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áreas degradadas via semeadura direta de espécies nativas é uma necessidade, mas 
ainda longe de ser passível de realização para vegetação campestre.

O que é restauração? 

A Sociedade de Restauração Ecológica (SER) define restauração como “o proces-
so de auxiliar o restabelecimento de um ecossistema que foi degradado, danificado ou 
destruído” (SER, 2004) e tem publicado um documento, intitulado “Princípios da Restau-
ração Ecológica”13, um documento amplamente aceito para avaliar a qualidade de ativi-
dades de restauração ecológica, a SER lista um total de nove atributos (Tabela 1) que 
servem para avaliar se um ecossistema degrado foi, de fato, restaurado, ou se o mes-
mo foi apenas revegetado ou re-habilitado como por exemplo, pelo plantio de espécies 
exóticas, o que não é considerado restauração ecológica segundo critérios científicos 
internacionalmente aceitos. 

Tabela 1 - Critérios para a restauração ecológico segundo SER (2004).

1. O ecossistema restaurado contém um conjunto característico de espécies 
que ocorrem no ecossistema de referência, fornecendo uma estrutura 
apropriada de comunidade. 

2. O ecossistema restaurado consiste em espécies nativas no máximo grau 
possível. Em ecossistemas culturais restaurados, se permite a ocorrência 
de espécies exóticas domesticadas e de espécies ruderais não invasoras, 
além das arvenses, que presumidamente coevoluiram com elas. Espécies 
ruderais são consideradas plantas que colonizam sítios perturbados, en-
quanto as arvenses crescem entre plantas de cultivo. 

3. Todos os grupos funcionais necessários para o desenvolvimento contínuo 
e/ou estabilidade do ecossistema restaurado se encontram representados 
ou, caso não estejam presentes, os grupos ausentes possuem potencial 
para colonizar o ambiente por meios naturais. 

4. O ambiente físico do ecossistema restaurado possui a capacidade de su-
portar as populações reprodutivas das espécies necessárias para sua es-
tabilidade contínua ou desenvolvimento ao longo da trajetória desejada. 

5. O ecossistema restaurado aparentemente funciona de modo normal, de 
acordo com seu estado ecológico de desenvolvimento, não existindo sinais 
de disfunção. 

6. O ecossistema restaurado está integrado adequadamente com a matriz 
ecológica ou a paisagem, com a qual interage através de fluxos e inter-
câmbios abióticos e bióticos. 

7. As ameaças potenciais à saúde e à integridade do ecossistema restaurado 
foram eliminadas ou reduzidas ao máximo possível. 

8. O ecossistema restaurado é suficientemente resiliente para suportar os 
eventos periódicos normais de estresse que ocorrem no ambiente local e 
que servem para manter a integridade do ecossistema. 

9. O ecossistema restaurado é autossustentável, ao mesmo grau que seu 
ecossistema de referência, e possui o potencial para persistir indefinida-
mente sob as condições ambientais existentes. 
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Restauração ecológica em áreas impactadas por mineração, que 
experiências temos?

Poucos estudos existem com experiência em recuperação de áreas degradas após 
exploração por mineração no Brasil12 e os estudos existentes mostram custos altos para 
os projetos de recuperação (BENINI e SPERGIO, 2017) e poucos avanços para a recu-
peração vegetação nativa. O estudo apresentado por Rocha-Nicoleite e colaboradores 
(2018) mostra que a semeadura de espécies exóticas para acelerar a cobertura vegetal 
e reduzir a erosão em áreas com histórico de mineração atrasa a recuperação da ve-
getação nativa devido à capacidade competitiva das espécies exóticas, gerando uma 
situação em que não há evolução na colonização de espécies nativas, sem avanço na 
recuperação da biodiversidade de fato e causando ainda um efeito de estagnação a lon-
go prazo. É preciso ter cautela (e responsabilidade) ao propor e ao avaliar projetos de re-
cuperação em áreas degradas, em sistemas campestres no Brasil, visto que os dados de 
pesquisa de acompanhamento de áreas degradadas por mineração, principalmente em 
áreas campestres, não mostram resultados animadores e por não haver disponibilidade 
de comprar sementes de espécies nativas campestres, como as espécies arbóreas.

Conclusões

Espécies exóticas invasoras campestres são negligenciadas no estudo e não há 
qualquer ação prevista para controle de populações de invasoras.

O PRAD é falho, superficial e não dá informações sobre técnicas de restauração 
para espécies herbáceas nem fala sobre potenciais espécies a serem utilizadas no proje-
to das principais ações a “cobertura do solo com espécies herbáceas”. Chama atenção a 
superficialidade com que é tratado o tema Recuperação de Áreas Degradadas no docu-
mento após a exploração do mineral de interesse. Até o momento não existem sementes 
de espécies nativas para comercialização, o que indica que a empresa tem como projeto 
de recuperação o uso de espécies exóticas, ou seja, a não recuperação de vegetação 
originária, gerando assim outros impactos consideráveis em escala de paisagem.
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Falhas e lacunas na caracterização socioeconômica 
apresentada no EIA/RIMA 
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Tópicos abordados

1. Inconsistências conceituais e metodológicas na definição da área de influência 
do empreendimento Mina Guaíba;

2. Desconsideração das perdas econômicas incidentes nas atividades que serão 
inviabilizadas ou diretamente afetadas diante da Mina Guaíba;

3. Perspectivas de desenvolvimento geradas pelo empreendimento: baixo desem-
penho dos indicadores econômicos de desenvolvimento nos municípios minera-
dores e potencialidades da economia primária local (agricultura)

4. Incongruências nos dados de potencial e tempo de exploração, e produção pre-
vista.

Metodologia

Foram analisados o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), o Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA), documentos complementares, realizou-se observação participante no 
local previsto para a implantação do empreendimento, bem como entrevistas e grupo 
focal, com enfoque nos aspectos socioeconômicos e nos possíveis impactos sociais do 
empreendimento. Foram analisados os dados socioeconômicos dos municípios gaúchos 
com atividades expressivas de mineração, especialmente na Região Carbonífera e con-
frontados com os dados que são considerados para a caracterização socioeconômica 
do empreendimento no Item 8.3 do EIA-RIMA, os quais foram levantados pelo Grupo 
TEMAS/ UFRGS a partir dos dados secundários fornecidos pelas seguintes fontes: Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Fundação de Economia e Estatística 
(FEE), Agência Nacional de Mineração e DATASUS. Também foram consultados docu-
mentos do processo de licenciamento, a exemplo do Parecer do Instituto de Coloniza-
ção e Reforma Agrária (INCRA) sobre os prejuízos econômicos à agricultura que serão 
ocasionados na região envolvente, caso esse projeto de mineração em Eldorado do Sul 
e Charqueadas venha a ocorrer.

1 Doutoranda em Desenvolvimento Rural no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural 
(PGDR/UFRGS). Analista em desenvolvimento e reforma agrária do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA) no trabalho com comunidades quilombolas. Membro do grupo de pesquisa Tec-
nologia, Meio Ambiente e Sociedade (TEMAS/UFRGS) (www.ufrgs.br/temas).
2 Pós-doutoranda e professora colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Sociologia (UFPel). Dou-
tora em Sociologia (UFRGS) e membro do grupo de pesquisa Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade 
(TEMAS/UFRGS) (www.ufrgs.br/temas).
3 Professora adjunta do Departamento de Sociologia, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e do 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da (UFRGS). Doutora em Sociologia (UFRGS) 
e coordenadora do grupo de pesquisa Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade (TEMAS/UFRGS) (www.
ufrgs.br/temas).
4 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS/UFRGS). Membro do grupo de pes-
quisa Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade (TEMAS/UFRGS) (www.ufrgs.br/temas).
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1 Área de influência do empreendimento e comunidade potencialmente 
atingida

i) O RIMA afirma em sua página 30 que “foram considerados os municípios que for-
necerão a infraestrutura básica de serviços públicos para a implantação da Mina, se eles 
se beneficiarão, de forma direta, dos impactos positivos da implantação e operação do 
empreendimento, bem como se sofrerão os impactos negativos também da implantação 
e operação da Mina”. Mais adiante, conclui que “as Áreas de Influência Direta (AID) e 
Indireta (AII) são Charqueadas, Guaíba e Eldorado do Sul”. Tendo isso em consideração, 
questiona-se: por que Porto Alegre não está sendo incluída como área de influência do 
empreendimento? Sabe-se que a lavra da mina está prevista para ser implantada a 16 
km do centro de Porto Alegre. Além da proximidade física, sabe-se que Porto Alegre é 
a cidade polo da região de influência, além de ser a capital do estado do Rio Grande do 
Sul. Os municípios de Eldorado do Sul, Guaíba e Charqueadas, considerados no EIA/
RIMA área de influência do empreendimento, localizam-se na região metropolitana de 
Porto Alegre, sendo Eldorado do Sul limítrofe a Porto Alegre, o que implica em neces-
sárias relações diretas no que diz respeito à mobilidade, empregos, serviços de saúde 
e infraestrutura urbana. Sendo assim, considera-se indispensável a inserção de Porto 
Alegre enquanto área de influência do empreendimento, sendo necessária sua inclusão 
enquanto objeto do licenciamento ambiental.

ii) Adicionalmente, nota-se que Arroio dos Ratos também se encontra ausente do 
EIA/RIMA. Contudo, trata-se de um município limítrofe a Eldorado do Sul. Destaca-se 
que este é um município que já apresenta histórico de mineração, e nos quais os indica-
dores de PIB per capita, IDESE e IDH apresentam-se menores do que a média do estado 
do Rio Grande do Sul, conforme veremos na análise dos indicadores de desenvolvimen-
to econômico e humano no item 3 deste parecer.

2 Desconsideração das perdas econômicas incidentes nas atividades que 
serão inviabilizadas ou diretamente afetadas diante da Mina Guaíba

iii)  De acordo  com a empresa Copelmi  a implantação do Polo Carboquímico prevê 
diversos empreendimentos que  utilizarão métodos mais modernos e sustentáveis para 
a extração e beneficiamento do carvão para geração de energia, protegendo o meio 
ambiente e aumentando a riqueza do Rio Grande do Sul com a implantação do Polo 
Carboquímico (COPELMI, 2019). No entanto, para além de desconsiderar o baixo de-
sempenho dos indicadores de desenvolvimento nos municípios com atividades expressi-
vas de carvão na Região Carbonífera (conforme demonstraremos a seguir), o EIA-RIMA 
não contempla qualquer estudo que indique a perdas da economia local e dos modos 
de vida afetados pela mineração (agricultura do arroz, cultivo de produtos orgânicos na 
região metropolitana, atividades de pesca, pecuária sustentável, etc.). 

iv) Uma das atividades exemplares a serem diretamente afetadas pelo projeto da 
Copelmi é o cultivo de arroz. Dados do SEBRAE demonstram que em Eldorado do Sul, 
em 10 anos (2007/ 2017) o setor da agricultura cresceu de 2% para 8%; segundo os 
dados do documento “Perfil das cidades gaúchas” (SEBRAE, 2019), foi contabilizado 
no ano de 2017, no município 332 propriedades rurais, com 14.310 hectares plantados 
gerando um valor de 81,1 milhões para a economia local. O cultivo do arroz é a mais ex-
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pressiva, e é responsável por 82,9% da produção agrícola daquele município (SEBRAE, 
2019).

v) A produção de arroz orgânico no Projeto de Assentamento da Reforma Agrá-
ria (PA) Apolônio de Carvalho será inviabilizada, pois o assentamento será removido 
compulsoriamente, visto estar situado na área diretamente afetada pelo empreendimen-
to previsto. De acordo com os dados do INCRA, estão assentados no PA Apolônio de 
Carvalho 71 famílias, as quais, em sua maioria, apresentam um tempo elevado de per-
manência na área (nove ou mais anos). Apenas seis unidades familiares estão no as-
sentamento há cinco anos ou menos tempo. Assim, o estudo do INCRA destaca que: 
“este tempo de permanência possui implicações importantes para os hábitos, costumes 
e estilos de vida das famílias e é também um fator relevante para a organização social e 
produtiva dos assentamentos” (INCRA, 2019, p. 54). A principal atividade econômica do 
PA Apolônio de Carvalho é o cultivo de arroz irrigado em sistemas orgânicos ou agroe-
cológicos. A segunda atividade econômica mais importante é a produção de hortaliças, 
também sob cultivo orgânico ou agroecológico” (INCRA, 2019, p. 55), sendo que “no 
biênio mais recente a área média plantada com arroz orgânico foi de 400 ha por ano. No 
ano agrícola 2013/2014, quando as condições de crédito e de preços foram favoráveis, 
a área cultivada com arroz agroecológico no PA Apolônio de Carvalho alcançou 600 ha. 
Ou seja, há um potencial de crescimento da área cultivada em relação ao período mais 
recente” (INCRA, 2019, p. 56). O órgão agrário igualmente adverte sobre os efeitos na 
economia não só em relação ao assentamento, mas que a mineração também atingirá 
a região produtora de arroz, visto que o assentamento Apolônio de Carvalho integra o 
Grupo Gestor do Arroz Orgânico (GGAO), de abrangência regional. Nesse sentido, a 
conclusão do parecer do INCRA explicita a perdas econômicas expressivas na agricultu-
ra implicadas na atividade mineradora da Mina Guaíba:

Em resumo, o fim da produção de arroz orgânico no PA Apolônio de Carvalho, pela 
sua escala, importância econômica e conhecimento tecnológico adquirido (inclusive para 
certificação de produtos), pode criar sérias dificuldades para o desenvolvimento das de-
mais organizações às quais está vinculado e que constituem uma experiência reconhe-
cidamente exitosa em termos econômicos, sociais e ambientais” (INCRA, 2019, p.57)

Sendo assim, a partir da análise da documentação apresentada, identifica-se a au-
sência de informações sobre o quanto realização do empreendimento implicaria na ma-
nutenção dos 10.406,82 hectares de cultivo de arroz presentes na área, ou como essa 
produção seria atingida.  Não há informações, tampouco, sobre o quanto isso represen-
taria em termos de prejuízos econômicos e na geração de renda e emprego na região. 
Considera-se impossível a avaliação da viabilidade socioeconômica do empreendimento 
proposto sem a análise adequada das consequências do empreendimento para a princi-
pal atividade de uso do solo da região.

vi) Outra atividade possivelmente afetada pelo projeto de extração mineral é a do 
turismo rural, atividade importante regionalmente, visto que, de acordo com o sítio ele-
trônico da prefeitura municipal de Eldorado do Sul: “O Município integra a área de pre-
servação ambiental do Delta do Jacuí, sendo privilegiado com a paisagem exuberante 
das margens do Rio Jacuí e Lago Guaíba, apresentando uma vocação natural para o 
turismo” (PREFEITURA ELDORADO DO SUL, 2019, s/p). Além disso, inúmeras feiras 
orgânicas de produtos hortifrutigranjeiros serão afetadas devido às emissões da ativida-
de de mineração, caso o empreendimento seja aprovado, pois (conforme outras seções 
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deste painel abordam), caso esse projeto Mina Guaíba venha a ser concretizar haverá 
inúmeros efeitos no ar, na água, solo e sociabilidades associadas.

3 Perspectivas de desenvolvimento geradas pelo empreendimento: baixo 
desempenho dos indicadores econômicos de desenvolvimento nos 
municípios mineradores e potencialidades da economia primária local 
(agricultura)

No EIA, no item:  8.3 “Diagnóstico Socioeconômico”, são apresentados dados so-
bre indicadores de PIB per capita e de IDH dos municípios considerados nas áreas de-
limitadas pelo projetos, comparando-os com os dados estaduais. Contudo, a definição 
adotada de quais os dos municípios incluídos no EIA/RIMA e, sobretudo a ausência de 
alguns municípios nessa delimitação definição sinalizam contradições da Mineradora 
Copelmi a respeito da relação entre mineração e o desenvolvimento. 

Na audiência pública de Eldorado do Sul, realizada em 27 de junho de 2019, o 
gerente de Sustentabilidade Corporativa da Copelmi, Cristiano Weber, afirmou publi-
camente que “é óbvio que a mineração trará desenvolvimento para região”. Entretanto, 
como podemos ver a seguir, tal afirmação não se sustenta e representa uma tentativa 
falaciosa de estabelecer uma relação causal entre mineração e melhoria da qualidade 
de vida, desenvolvimento humano, geração de empregos e crescimento econômico. Os 
municípios em análise, nos quadros a seguir, foram selecionados a partir do critério da 
presença de atividades expressivas de mineração de carvão; além de Ametista do Sul 
que é o município que mais emprega em mineração no estado. Os indicadores selecio-
nados são os mesmos utilizados pelo EIA-RIMA, contudo, os desempenhos dos mesmos 
nos municípios com atividades expressivas de mineração no estado do Rio Grande do 
Sul foram desconsiderados pela análise empreendida pela Copelmi.

Quadro 1 - PIB per capita, Desenvolvimento Humano e Mortalidade Infantil  
em Municípios gaúchos com atividades expressivas de mineração 

Estado/Município Atividade  
Mineradora  

Principal

 PIB per 
capita (R$)

IDESE IDHM    Mortalidade 
Infantil (por mil 
nascidos vivos)

 

  Rio Grande do 
Sul

- 33.960,36
 
 

 0,751 0,746 10,01

Ametista do Sul Pedras  
Preciosas

 

12.203,219 0,693 0,682 25,97

 Arroio dos  
Ratos

   Carvão 15.646,31 0,655 0,698  5,92

   Charqueadas   Carvão 29.205,05 0,745 0,747 5,54
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   Butiá    Carvão 19.791,29 0,668 0,689 12,35

   Candiota    Carvão 48.954,2 0,724 0,698 7,69

 São Jerônimo   Carvão 24.006,46 0,691 0,696 10,34

Fonte: PIB per capita retirado do Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul (2015),  
IDESE da Fundação de Economia e Estatística (2015) e IDHM do IBGE (2010).

Observa-se, no Quadro acima, que todos os municípios da região carbonífera apre-
sentam um desempenho de PIB per capita Municipal abaixo da média do Rio Grande 
do Sul. Sublinhe-se que, naquela região, os municípios com menor PIB per capita são 
aqueles que possuem minas da Copelmi: Butiá e Arroio dos Ratos. Destaque-se que 
esses dois municípios desenvolvem atividades mineradoras desde o século XIX e pos-
suem grande importância no cenário nacional da mineração de carvão; entretanto, os 
dados aqui analisados demonstram que isso não resultou em desenvolvimento humano, 
econômico e social.  

Registre-se que o melhor PIB per capita de Candiota, que detêm um desempenho 
maior que o Rio Grande do Sul, não tem redundado em garantia de índices satisfatórios 
de desenvolvimento humano e social, pois o IDHM e IDESE do município são menores 
do que os registrados no estado.

Sublinhe-se que Ametista do Sul (município no qual há mineração de pedras pre-
ciosas) possui uma taxa de mortalidade de 25,97 por mil nascidos vivos, enquanto o Rio 
Grande do Sul (em 2015) registrou a menor taxa de mortalidade de sua história 10,01 
por mil nascidos vivos. Constata-se que o IDHM e o IDESE de todos os municípios ana-
lisados, com exceção do IDH de Charqueadas, estão abaixo dos índices médios do Rio 
Grande do Sul. Destaque-se que Butiá é o município que detém a segunda maior arre-
cadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM 
(AGÊNCIA NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, 2019) e, ao mesmo tempo, registra 
uma taxa de mortalidade infantil acima da média do Rio Grande do Sul, além do baixo 
desempenho dos demais indicadores. 

Observa-se que no EIA/RIMA em análise os demais municípios da região carboní-
fera foram isolados, pressupondo-se um suposto limite físico da Mina o qual desconside-
ra atividades socioeconômicas presentes nas localidades que possuem repercussão re-
gional. De modo geral, observa-se que nos empreendimentos de mineração, as regiões 
do entorno são excluídas dos estudos de impacto necessários para o licenciamento, 
portanto, não há como garantir que  os municípios do entorno serão impactados posi-
tivamente pela instalação da Mina ou do polo carboquímico.  Tal desconsideração  se 
confirma no EIA-RIMA da Copelmi, na medida em que omitiu os baixo desempenho dos 
indicadores de desenvolvimento econômico e humano nos municípios da região Carbo-
nífera, os quais possuem atividades seculares de mineração.

Em relação à geração de empregos, os números da mineração também são inex-
pressivos, pois, conforme dados do Anuário Mineral do Rio Grande do Sul da ANPM, a 
mineração no Rio Grande do Sul emprega no total 11.426 trabalhadores e trabalhadoras, 
sendo que, desse total, a mineração de carvão emprega 1068 pessoas. Nos últimos 
cinco (5) anos, a média de trabalhadoras e trabalhadores em relação ao número de 
empreendimentos da mineração no Rio Grande do Sul caiu de 8,66 para 6,60 empre-
gos por empreendimento minerador (AGÊNCIA NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, 
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2019). Nos últimos cinco (5) anos, como podemos verificar no Anuário Mineral do DNPM 
de 2018, constata-se que houve uma queda dos empregos, mesmo com o aumento do 
número de empreendimentos de mineração.        

    

Quadro 2 - Relação entre número de empreendimentos de mineração e número de empregos   

Ano Base Quantidade  de 
Empregados

Quantidade  de 
Empreendimentos

Relação de em-
pregados por em-
preendimento

2013 12.759 1.474 8,66
2014 12.251 1.519 8,07
2015 12.096 1.592 7,60
2016 12.006 1.670 7,19
2017 11.426 1.732 6,60

Fonte: Anuário Mineral da  ANPM (2018) 

Para além dos indicadores quantitativos, em termos qualitativos observa-se que, 
nos municípios com atividade de extração minerária, inclusive nos quais há atuação da 
empresa Copelmi, há uma deterioração da qualidade de vida da população local, isto 
é, o oposto do esperado em um contexto de desenvolvimento. Pesquisa de campo no 
município de Arroio dos Ratos, realizadas no mês de agosto e setembro do referido ano, 
demonstrou o contexto precário das condições de moradia dos vizinhos que “dividem a 
cerca” com a Copelmi, conforme demonstra a fotografia abaixo: 

Fonte: Comitê de Combate à Megamineração.
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Muitos moradores do município relatam rachaduras em suas casas: nas paredes, 
nos vidros, no chão, devido a proximidade de suas casas com a mina, acelerando o pro-
cesso de deterioração de suas moradias pelas explosões e pelo trânsito incessante dos 
caminhões. Pelas reclamações locais a empresa têm respondido que o material utilizado 
para a construção dessas casas é inferior ou ainda de que os pedreiros contratados não 
realizaram bem a construção. O barulho da mina é também foco das insatisfações dos 
moradores do entorno pela perda da qualidade de vida dos moradores que têm suas ro-
tinas alteradas como a perda do sono causado pelo constante barulho gerado pela mina 
“tem noite que ninguém consegue dormir”, como afirma um morador. 

A popular “festa da melancia”, típica do município não acontece mais desde que 
a mina se instalou na região. A reclamação é de que o local que era utilizado para a 
festa hoje é “infestado por cobras”. Também nos foi relatado que houve um aumento do 
aparecimento de aranhas nas casas do entorno.Os moradores convivem ainda com a 
incerteza se o solo sob seus pés e suas casas irão desabar, visto que, a ocorrência de 
desabamentos é constante no município, porque arroio dos ratos possui um histórico de 
mineração subterrânea, ou seja, a cidade é “oca” devido aos túneis da antiga mineração, 
gerando mais um fator de risco para os moradores que “dividem a cerca” com a mina. O 
último acidente da cidade ocorreu no início de novembro deste ano, um desmoronamen-
to de terra  que “abriu uma cratera de aproximadamente 10 m de diâmetro por 8 m de 
profundidade hj por volta das 12h, num terreno de propriedade do supermercado” (WEB 
TV RATENSE, 2019).

Fonte: Web tv ratense. Disponível em: https://www.facebook.com/WEBTVRATENSE/ Acesso em: 21 de 
novembro de 2019.

Para além das avarias materiais os moradores também reclamam que sentem sua 
qualidade de vida deteriorar por causa da emissão da “poeira fina” gerada pelo funciona-
mento da mina: “Aqui não tem pó, tem cinza”, relata uma moradora local.  Além da con-
vivência diária com “as cinzas” moradores informam que têm aumentado a frequência 

https://www.facebook.com/WEBTVRATENSE/
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com que suas crianças são acometidas por doenças respiratórias, como rinite e sinusite. 
No entanto, reclamam que os médicos da região são constrangidos a não vincular essas 
doenças com a poluição gerada pela extração do carvão, inexistindo assim dados sobre 
danos à saúde gerados pelos particulados do carvão, nos indicadores oficiais de saúde 
na região.

A questão do emprego na cidade ainda é sentida de forma bastante precária pelos 
moradores locais, eles têm medo de se envolver questionando os problemas que a em-
presa trouxe para a região porque encontram resistência dos moradores que são empre-
gados na mina se apegam a oportunidade de trabalho gerada que é escassa na região. 
Contudo, os empregos gerados, alegam os moradores, são destinados para contratar 
moradores de outras regiões que são trazidos diariamente pela empresa de ônibus local. 
Os empregos gerados são insuficientes para que os moradores locais se sintam favo-
recidos pelo prometido desenvolvimento econômico “estamos com os impactos, mas 
não com os empregos”.  Os dados qualitativos gerados por duas pesquisas de campo, 
realizadas por membros do grupo TEMAS, confronta tanto o discurso qualitativo quanto 
o quantitativo do desenvolvimento adotado pela empresa Copelmi pela exposição dos 
problemas supracitados. E gera pistas, através da experiência concreta de pessoas que 
“dividem a cerca” com a copelmi, os problemas que serão sentidos também no entorno 
da Mina Guaíba e como a empresa mitiga os impactos gerados durante a operação de 
suas minas. 

4 Incongruências nos dados de potencial e tempo de exploração, produção 
prevista, e acordos internacionais

i) Os diferentes documentos de informação a respeito do projeto proposto (EIA, 
RIMA, website da Copelmi e apresentação na audiência pública realizada em Eldorado 
do Sul em 27 de julho de 2019) são imprecisos no que diz respeito ao tempo de vida 
útil da mina e à sua capacidade de exploração. Por exemplo, em texto introdutório do 
projeto Mina Guaíba presente no website da empresa, diz-se que a mina “irá funcionar 
por, no mínimo, 23 anos”. Por sua vez, na p. 20 do RIMA afirma-se que serão 23 anos 
de atividade, enquanto, finalmente, na audiência pública realizada em Eldorado do Sul 
falou-se em 30 anos de atividade. Adicionalmente, no EIA informa-se uma “escala de 
produção prevista de 8.100.000 t/ano”, o que resultaria, portanto, em uma capacidade 
de exploração da mina de 186.300.000 toneladas ao longo dos 23 anos previstos, dife-
rentemente dos 166.000.000 toneladas divulgados como potencial, o que resultaria em 
uma produção de 7.217.391 t/ano. Não há informação adequada, portanto, sobre qual o 
prazo de exploração previsto considerando o tempo de vida útil da mina e, dentro deste 
prazo, qual é a previsão de produção anual. É evidente que tais informações (tempo de 
exploração previsto e previsão de produção anual) são imprescindíveis para a análise 
adequada da viabilidade socioeconômica e socioambiental do empreendimento. Sem 
essas informações precisas, torna-se impossível o prosseguimento da avaliação.

ii) Em estreita relação com essa imprecisão, ressalta-se que consta na p. 18 do 
RIMA que a “quantidade máxima prevista para geração de rejeito em um ano de ope-
ração é de 754.000 toneladas”, o que totalizaria 17.342 milhões de toneladas de rejeitos 
previstos no total dos 23 anos de exploração. Diante disto, questiona-se a confiabilidade 
deste quantitativo “máximo” previsto (considerando que há informação variável a res-
peito da produção total prevista) e qual a destinação e o plano de uso detalhado destes 
rejeitos para além do informado a respeito das áreas de depósito e sobre a formação 
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de pilha de estéril. O EIA/RIMA apresentado negligencia essas informações, que são 
imperativas à adequada análise da viabilidade socioeconômica de um empreendimento 
previsto para ser realizado na região metropolitana da capital do estado do Rio Grande 
do Sul.

iii) A Copelmi argumenta que a produção de carvão fornecerá ao Rio Grande do Sul 
altos ganhos de produção energética via termelétricas, tornando-o mais independente 
da importação de energia de outros estados e “minimizando o risco de cortes de energia 
(‘apagões’ ou ‘blackouts’)” (EIA/RIMA p. 13). Contudo, argumenta no mesmo documento 
que o principal consumidor desse carvão seriam as empresas do polo petroquímico e de 
fertilizantes da região. Ou seja, não temos informações adequadas sobre quais ganhos 
sociais diretos teria a população no quesito acesso a esta produção energética ampliada.

iv) A empresa alega o alto potencial de desenvolvimento da região a partir da co-
mercialização do carvão e geração de empregos no setor da indústria. Porém, dados do 
Valor Adicionado Bruto (FEE, 2015) dos municípios que, somados, detém mais de 80% 
da produção de carvão no estado mostram que o impacto do setor da indústria é consi-
derado baixo na composição do PIB:

Município Estrutura do Valor Adicionado Bruto (%)
Participação no Valor Adicionado Bruto 

da Atividade do Estado (%)
Agropecuária Indústria Serviços Agropecuária Indústria Serviços

Butiá 24,28 16,80 58,92 0,30 0,08 0,10
Candiota 14,76 33,19 52,05 0,12 0,11 0,06

Fonte: FEE, 2015.

Em Butiá, o setor industrial é o de menor impacto no município (16,8%) e na partici-
pação do estado (0,08%). Em Candiota, maior produtor de carvão atualmente, é somen-
te o segundo setor de maior importância do município, ficando atrás do setor de serviços 
que é majoritário. Além disso, o valor arrecadado de royalties oriundos da extração e 
comercialização do carvão (CFEM) não traz contrapartidas importantes aos indicadores 
sociais de ambos os municípios, permanecendo abaixo da média do estado.

v) A matriz energética que tem como base a extração e beneficiamento do carvão 
mineral é uma das mais agressivas ao meio ambiente, e seu efeito mais severo é gerar 
gases de efeito estufa (GEE). Estima-se que o carvão mineral é responsável por 30% 
a 35% do total de emissões de dióxido de carbono (CO2), gás agente do efeito estufa. 
(ANEEL, Atlas de Energia Elétrica do Brasil, 2008). Estudos apontam que a maior par-
cela de emissão de gases da exploração de carvão em mina a céu aberto vem das cha-
madas “emissões fugitivas” (fugitive emissions), compostas majoritariamente por metano 
(CH4) e dióxido de carbono (CO2). Ou seja, trata-se de emissões geradas a partir das 
explosões da mina e exposição do minério a céu aberto durante a exploração. Além das 
emissões fugitivas nesta etapa, ocorre emissões fugitivas nas etapas pós-mineração, em 
que, embora em menor quantidade, o carvão continua emitindo gases mesmo depois de 
minerado. (IPCC, 2006). Ainda assim, são constantes as investidas e a ampliação de 
possibilidades de uso de carvão mineral e, pior, da criação de um Polo Carboquímico na 
região do Baixo Jacuí, projeto este encabeçado pela Copelmi e que prevê como principal 
fornecedor de carvão justamente a Mina Guaíba (se instalada). O governo do estado age 
na contramão de diversos acordos internacionais, dos quais o Brasil é signatário, para 
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ações contra a mudança global do clima e do desmatamento e em favor do uso de ener-
gias limpas. Dentre as propostas mundiais para o clima e redução da desigualdade eco-
nômica, estão os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e o Acordo 
de Paris -- que rege medidas de redução de emissão de GEE, compromissos assumidos 
por quase 200 países, Brasil incluso. Em nível estadual, o projeto da ina Guaíba, bem 
como o Polo Carboquímico ferem a Política Gaúcha sobre Mudanças Climáticas (Lei 
Estadual nº 13.594/2010).

vi) Segundo dados do Anuário Mineral do Rio Grande do Sul (2018 ano base 2017), 
a Copelmi Mineração LTDA é a principal empresa produtora de carvão mineral no esta-
do, detendo a maior participação (15,06%) no valor total da produção mineral comercia-
lizada no RS, muito a frente da segunda maior empresa de extração de carvão mineral, 
a empresa pública Companhia Riograndense de Mineração (CRM), que detém 6,32% 
de participação no mercado do estado5. Considerando a possibilidade de ampliação de 
suas atividades de exploração a partir do projeto Mina Guaíba, fica evidente a concen-
tração do mercado de carvão sob controle da Copelmi, tendendo a uma forte monopoli-
zação, e podendo atingir participação próximas a um terço ou um quarto do valor total da 
produção mineral no estado.   

Conclusões

Tendo em vista os dados apresentados, considera-se que é insustentável a defini-
ção da área de influência do empreendimento desconsiderando municípios limítrofes a 
Eldorado do Sul (Porto Alegre e Arroio dos Ratos). Considera-se, ainda, insustentável a 
afirmação presente nos estudos apresentados, nos meios de divulgação do empreen-
dimento e na audiência pública realizada em 27 de junho de 2019 em 2019 na qual 
apresenta-se como evidente a geração de desenvolvimento econômico e social atrelado 
à implantação da mina de carvão. Essa é uma afirmação que, além de não poder ser de-
monstrada, confronta-se com os indicadores apresentados nos municípios do estado do 
Rio Grande do Sul nos quais está presente a mineração de carvão, inclusive conduzida 
por minas sob responsabilidade da empresa Copelmi. Portanto, afirmar como evidente a 
geração de desenvolvimento econômico e social atrelado à implantação da mina de car-
vão trata-se de informação no mínimo imprecisa e possivelmente falaciosa, a qual não 
pode ser utilizada como embasamento para a viabilidade do empreendimento.

Citamos ainda trecho da Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público do 
Estado do Rio Grande do Sul, de 12 de setembro de 2019, que demonstra grave desres-
peito a procedimentos legais no que se refere a licenciamentos ambientais e as consul-
tas públicas inerentes a eles:

Por conseguinte, têm-se elementos sérios a demonstrar que a própria elabo-
ração da Política Estadual do Carvão Mineral e a instituição do Polo Carboquí-
mico foram produzidas a reboque do licenciamento da Mina Guaíba, em uma 
clara inversão procedimental, pois, primeiro, a viabilidade técnica e locacional 
dos complexos haveria de ser confirmada, à luz das diversas políticas públicas 
entrelaçadas, para somente então, seguir-se com os licenciamentos ambientais 
dos empreendimentos pontuais. (ACP/MPE-RS, 2019, p. 33)

Com base nas razões aqui apresentadas, conclui-se que (i) a atividade de mine-
ração apresentada no Projeto Mina Guaíba é social, ambiental e economicamente de-

5 Registra-se em 04 de julho de 2019 foi sancionada a privatização da CRM pelo governo do estado do Rio 
Grande do Sul.
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gradante, podendo acarretar uma série de danos ao tecido social pertencente à área do 
empreendimento e seu entorno; (ii) os documentos e estudos ora apresentados para 
fins de licenciamento deste Projeto são inconsistentes, contendo erros tanto em termos 
metodológicos quanto analíticos; (iii) os impactos que poderão ocorrer caso seja insta-
lada a mina de carvão do Projeto Mina Guaíba indicam efeitos perigosos às relações de 
sociabilidade, à saúde humana, ao ambiente e seus recursos naturais.
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Inconsistências sobre o Plano Conceitual de 
Reassentamento
Camila Dellagnese Prates1 
Felipe Vargas2 
Jalcione Almeida3 
Lorena Fleury4

Tópicos abordados

1. Inconsistências conceituais e metodológicas e subdimensionamento das popu-
lações atingidas

2. Subdimensionamento dos impactos existentes 

Metodologia

A metodologia do presente ensaio consiste na confrontação dos dados que emba-
sam o Plano Conceitual de Reassentamento do EIA-RIMA da Mina Guaíba por algumas 
características locais, captadas por dados primários (entrevistas, grupo focal e obser-
vação) no período de junho, julho, agosto de 2019 pela equipe de pesquisadores do 
TEMAS/ UFRGS.

1) O Plano Conceitual de Reassentamento proposto pela empresa acontece em 
três etapas: i) a primeira refere-se à formulação do Plano Conceitual de Reassentamento 
Involuntário e corresponde à fase de Pré-transição feita para obtenção da Licença Pré-
via (LP), ela define as bases e diretivas para elaboração da segunda fase do plano de 
reassentamento; ii) a segunda fase, que corresponde à fase de obtenção da Licença de 
Instalação (LI), é a de Transição na qual o Plano de Ação de Reassentamento Executivo 
(PAR) é executado; iii) a terceira etapa é a etapa final (pós-transição) que acompanha o 
processo de reassentamento das famílias (Anexo 8.3-1, p.5).

Conceitualmente o plano de reassentamento proposto aponta que a ideia de um 
reassentamento humano involuntário acarretaria uma violência simbólica pelos rompi-

1 Pós-doutoranda e professora colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Univer-
sidade Federal de Pelotas. Doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. In-
tegrante do grupo de pesquisa em Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade (TEMAS), na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS): http://www.ufrgs.br/temas/index.php.
2 Professor adjunto na Universidade Federal da Bahia (UFBA) no Departamento de Sociologia. Doutor 
em Sociologia (PPGS/UFRGS). Integrante do grupo de Pesquisas TEMAS - Tecnologia e Meio Ambiente, 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural (PGDR/UFRGS).
3 Doutor em Sociologia pela Universidade de Paris X (1993) com estágio pós-doutoral na Universidade de 
Paris VII (1997). Pesquisador 1C CNPq.  Professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), vinculado ao Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH). 
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mentos dos vínculos com o lugar: “a realocação de grupos familiares para áreas diferen-
tes dos lugares de origem poderá gerar um impacto psicocultural vinculado à perda da 
identidade estabelecida com o lugar de origem” (Anexo 8.3-1, p. 4). Por tal justificativa, 
o Plano visa compensar tal violência desde já antecipada pelo próprio projeto. Assevera-
-se de partida que os danos sociais causados às famílias e grupos que residem no lugar 
onde a Mina Guaíba pretende se instalar não apenas são prementes, como passam a 
se manifestar desde a notícia do empreendimento. Estudos nesta temática vêm identi-
ficando este fato recorrente (CAMEJO, 2013; LEITE; FACCINI, 2000; PRATES, 2017; 
ZHOURI, 2018). 

Por si só, o fundamento que o próprio Plano Conceitual de Reassentamento Invo-
luntário estabelece atesta a nocividade da instalação de uma mina de carvão. Contudo, a 
mitigação desses efeitos na população local não são considerados na formatação deste 
plano de reassentamento, visto que a população local não possui informações concretas 
sobre os locais possíveis para o reassentamento, gerando uma situação de vida “em 
suspenso”, situação na qual algumas famílias, incertas de seu futuro, deixam os projetos 
de melhoria de suas vidas e de suas localidades “para depois”, visto que, não sabem o 
que vai acontecer com suas propriedades e com suas vidas.  Ou seja, ao longo do pe-
ríodo pré-transição a própria notícia da chegada de uma mina de carvão a céu aberto 
traz consigo inúmeros prejuízos sociais que, desde já, colocam em cheque as supostas 
compensações que a empresa oferece. No loteamento Guaíba City a frase mais ouvida 
durante as visitas foi “O que nós vamos fazer? Para onde vamos ir, caso a mina se ins-
tale aqui?”.  No Assentamento Apolônio de Carvalho, por exemplo, inúmeros de relatos 
de moradores apontam a já fragmentação do tecido social: “antes eu cumprimentava a 
minha vizinha, chamava ela de lindona e hoje, não conseguimos mais nos falar”; “nós 
estamos desde o início dessa notícia da mina sem saber se plantamos nossos cultivos 
ou não, está todo mundo confuso”; “a empresa está utilizando, desde quando soubemos 
da realização da audiência pública, em 14 de março de 2019, de condutas que estão 
dividindo as pessoas aqui dentro” (entrevistada x. Assentamento Apolônio de Carvalho, 
junho 2019).  

1 Omissões metodológicas e subdimensionamento das populações 
atingidas

A empresa não apresenta um conceito do que é reassentamento humano involun-
tário, bem como não realiza o diagnóstico da Área Diretamente Atingida (ADA) – como 
já visto em pareceres anteriores – de forma coerente com a realidade social das popula-
ções atingidas, dos usos sociais, econômicos e ambientais dos recursos ali presentes e 
tampouco realiza um diagnóstico da situação futura das famílias, comunidades e grupos 
ali residentes. Cumpre mencionar, ademais, que tal Plano abarca somente o Assenta-
mento Apolônio de Carvalho e o Loteamento Guaíba City, sem mencionar outros atores 
sociais e as diversas comunidades indígenas presentes na área de influência do referido 
projeto de mineração, sendo, portanto, um mero instrumento descritivo.

Complementarmente, além de carecer de fundamentação sólida e concreta que, a 
seu turno informaria os procedimentos de realocação das famílias e pessoas que habi-
tam o interior da ADA, estes mesmos procedimentos pecam por (a) erros metodológicos 
e (b) analíticos.  No plano metodológico no Plano de reassentamento é afirmado: 

A presente análise se baseou em três diferentes fontes de dados e observação: 
o cadastro socioeconômico levantado e sistematizado no ano de 2014 – após 
uma campanha ocorrida entre outubro e dezembro -; dados obtidos a partir de 
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levantamento documental indireto e disponível em fontes secundárias diversas 
e em registros primários quali-quantitativos obtidos em campo realizado em se-
tembro de 2018. Este último teve como principal objetivo atualizar a conjuntura 
de cenários socioinstitucionais, aleatórias e pontuais e em observações de cam-
po. (Anexo 8.3-1, p.23).

Portanto, novo levantamento não é realizado com metodologias capazes de refletir 
de evidenciar a alteração de cenário do universo social complexo que envolve os impac-
tos sofridos pela população com a incerteza da construção do empreendimento após 4 
anos da realização do estudo inicial, visto que, i) a metodologia aplicada não dá conta 
de abranger todas as mudanças socioinstitucionais decorrentes do ano 2014 até o ano 
2018; ii) é inadequada para formatar as bases das necessidades, anseios e incertezas 
da população local e; iii) é uma ferramenta que da forma que está construída, fomenta 
situações de conflitos internos nas comunidades, conforme relato supracitado. 

2 Omissões dos impactos existentes

No que tange, por exemplo, ao conhecimento socioeconômico, o estudo assevera 
que o Loteamento Guaíba City é caracterizado por mais da metade de suas moradias 
como não habitadas e, de modo geral “moradias precárias” e ainda “moradias desocupa-
das” ou com “uso irregular, sem fornecimento de água potável” (Anexo 8.3-1, p.26). Con-
tudo, a foto colacionada não dá qualquer indicativo de precariedade (idem). Ademais, 
menciona que há condições inapropriadas de água, sem qualquer estudo que aporte 
dados conclusivos sobre tal assertiva, situação vista de forma diferente pelos pesquisa-
dores do grupo TEMAS/ UFRGS.

 No que concerne o assentamento Apolônio de Carvalho, o Plano Conceitual afir-
ma que, com o aumento do contingente populacional, desde 2014, houve uma redução 
da quantidade de área disponível por família, acarretando limites na produção agrícola. 
Contudo, segundo uma série de relatos ouvidos a campo, bem como manifestação públi-
ca em audiência realizada no município de Eldorado do Sul, na data de 27.06.2019, as-
sentados afirmam que sua produção orgânica (em especial a produção de arroz agroe-
cológico) é a segunda maior produção na América Latina.

 Quais os cálculos apresentados no diagnóstico que dão conta dos rendimentos 
acumulados e gerados pelas famílias cooperadas nesta produção de arroz agroecológi-
co? Como, sem estabelecer bases claras e científicas para este cálculo e, portanto, sem 
ter em mãos a própria base de dados, a empresa pretende compensar, ressarcir ou mes-
mo restabelecer as condições desta produção em outro lugar? Frise-se que, neste ponto, 
não se trata, exclusivamente, de um dado econômico e/ou numérico ou matemático. 
Trata-se da existência, nesta localidade, com esta conformidade social, de um tecido que 
sustenta as condições possíveis para tal atividade. Cumpre afirmar, a despeito da nar-
rativa que o EIA/RIMA em análise faz pesar para o caso em tela, uma suposta vocação 
deste lugar para a mineração não possui qualquer sentido. Todos os vínculos sociais ali 
estabelecidos se dão graça às condições ambientais e rurais propícias para a produção 
de agroecológica em especial, o arroz.

Em se tratando, ainda, dentre todas aquelas medidas indicadas, de medidas pre-
ventivas, isto é, que deveriam ser tomadas na etapa de Pré-transição, uma série de es-
tudos e levantamentos deveriam ter sido apresentados tanto ao órgão licenciador quanto 
ao Comitê Gestor de Reassentamento o qual, diga-se de passagem, a empresa não 
só não contribuiu para constituir, como não reconheceu enquanto colegiado legítimo 
até este momento, como se depreende desta notícia publicada em veículo midiático de 
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ampla circulação: <https://www.portaldenoticias.com.br/noticia/8051/grupo-de-assenta-
dos-do-apolonio-de-carvalho-apoia-o-projeto-mina-guaiba.html>. Nesta visita, não há a 
presença de nenhum dos representantes do Comitê gestor.

 A empresa age de modo enviesado e não propositivo, conduzindo assentados 
para visitar áreas de mina de carvão, ao invés de apresentar conforme consta na 
medida n. 4., novas áreas que possam estar adequadas às condições de vida das 
famílias que ali existem (quais sejam, boas relações de vizinhança, produção agroe-
cológica de arroz, produção orgânica de hortaliças, regimes de subsistência indiquem 
possibilidade de pecuária familiar e hortas individuais e coletivas). Não há, ademais, no 
documento ora apresentado, definição do modelo habitacional e a regularização fundiá-
ria, medidas n. 5 e 6 desta mesma lista.

 No plano de reassentamento não constam os critérios estabelecidos constando 
apenas informações gerais, como a que segue “Cada etapa da obra só se iniciará após 
a realocação das famílias afetadas e diretamente envolvidas” (Anexo 8.3-1, p. 17) e ain-
da “A população afetada terá liberdade de escolha quanto a sua opção de atendimento. 
dentro dos critérios adotados pela política de compensação do Plano de Reassenta-
mento Involuntário, a ser elaborado para cada área de intervenção” (Anexo 8.3-1, p. 17). 
No cronograma, apresentado ao final do documento não prevê períodos, datas etc. Ele 
se baseia em fases, gerando um grau de incerteza que só se aprofunda, posto que tais 
incertezas e inseguranças acometem as população ali estabelecidas desde a chegada 
dos primeiros técnicos, em 2014. A insegurança pode ser traduzida nas falas que são 
produzidas no loteamento “Ouvimos rumores d que seriam pagos 15 mil pelos lotes com 
escritura e os que não têm o documento serão analisados caso a caso” (entrevistada y, 
Guaíba city, junho, 2019).

A equipe técnica da empresa COPELMI chega às comunidades da Área Direta-
mente Afetada (ADA) nos municípios de Charqueadas e Eldorado do Sul (que, junto 
com Guaíba formam a Área de Influência Direta), o Assentamento da Reforma Agrária 
Apolônio de Carvalho e o Loteamento Guaíba City afirmando que a área sob a qual tais 
comunidades se encontram será destinada “em breve” para atividades minerárias e que 
eles “serão removidos dali para outro lugar”. 

Segundo relatos captados em campo os técnicos fazem entrevistas, batem fotos, 
coletam informações sobre as atividades econômicas ali desenvolvidas, sobre a orga-
nização e a estrutura social, sobre a qualidade da água, sobre a geologia e sobre a 
biodiversidade, e vão embora. Vão embora não sem contestação: “quando o empreendi-
mento vai se instalar? Para onde vão nos reassentar? Como seremos indenizados pelo 
que produzimos aqui?”. Todas essas são perguntas que, até hoje, junho de 2019, não 
foram devidamente respondidas pela empresa, não constam no Relatório de Impacto 
Ambiental e no Estudo de Impacto Ambiental apresentados a FEPAM (mesmo após as 
complementações solicitadas pelos Pareceres Técnicos ns. 30 e 132, ambos de 2018). 
Na verdade, segundo relatos coletados em entrevistas e grupo focal com os moradores 
destas comunidades, as respostas que os técnicos lhes ofereceram foram: “o empreen-
dimento vai se instalar em breve”; “vocês vão para um lugar melhor”; “vocês vão ser in-
denizados sim, mas só pelo que vocês têm até hoje [2014], nem sigam com as atividades 
cotidianas, pois logo a área será ocupada pelo empreendimento”.

Sendo assim, considera-se que o Plano Conceitual de Reassentamento Involun-
tário não se sustenta ao (i) não corresponder com sua própria justificativa e com seu 
próprio conceito; (ii) por não realizar metodologias atuais coerentes com a realidade do 
local; (iii) ao impingir graves danos sociais e econômicos (sem mencionar possíveis da-

https://www.portaldenoticias.com.br/noticia/8051/grupo-de-assentados-do-apolonio-de-carvalho-apoia-o-projeto-mina-guaiba.html
https://www.portaldenoticias.com.br/noticia/8051/grupo-de-assentados-do-apolonio-de-carvalho-apoia-o-projeto-mina-guaiba.html
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nos psicológicos) aos atingidos/afetados; e (iv)  ao não ser claro no que tange os critérios 
estabelecidos para o reassentamento das populações da ADA, como possíveis localiza-
ções, prazos, entre outros que cumpram com a série de medidas que são expressadas 
no documento.

Conclusões

É inaceitável que se passe para a etapa seguinte de análise sem a identificação em 
campo do perfil socioeconômico das famílias. Considera-se também inaceitável a ne-
gociação caso a caso (prática antiética e proibitiva, constando no próprio Marco de Po-
lítica de Reassentamento Involuntário do Programa Swap do RS, mencionado pelo EIA/
RIMA como documento que embasa as ações da empresa), por causar graves danos 
ao tecido social existente no interior e para além do território que receberá o empreendi-
mento, visto que tal estratégia de negociação individual estimula e acirra conflitos 
internos às comunidades locais (incentivando desconfianças a respeito de quem 
teria “negociado melhor” e como o teria feito), e desconsidera as relações de pa-
rentesco, compadrio e amizades estruturantes do modo de vida local, posto que, 
por meio de negociações individuais, não há nenhuma garantia de que será viabilizada 
a manutenção coletiva da proximidade entre as unidades familiares.

Tem-se por pertinente, igualmente, questionar a base legal que incide sobre o Pla-
no de Reassentamento, tanto em sua fase conceitual quanto em sua fase de ação exe-
cutiva a ser, em tese, futuramente apresentado. Não há qualquer estudo embasado com 
métodos e técnicas que sustentem as ações e medidas atuais e futuras da empresa. O 
que a empresa apresenta como Plano de Reassentamento se resume a uma série de 
enumerações de leis internacionais, nacionais, regionais e locais, sob as quais constam 
princípios diretivos de remoção, realocação e monitoramento de grupos humanos afe-
tados por condições de inabitabilidade de seus territórios. Não se trata, portanto, de um 
estudo que vise o reassentamento. 

Adicionalmente, não há qualquer diálogo com a bibliografia que analisa estas expe-
riências, sequer para fundamentar os impactos esperados. Deste modo, afirma-se que 
a ausência da bibliografia de referência certamente contribuiu para as inadequações e 
lacunas apresentadas, incoerentes com as práticas correntes de diagnóstico e análise 
nas ciências sociais.
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O custo da mineração: estudo preliminar sobre a 
proposta de atividade mineradora nos municípios de 
Eldorado e Charqueadas1

Ana Monteiro Costa2 
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Tópicos abordados

1. Imprecisão conceitual no diagnóstico dos impactos negativos nos assentamen-
tos da área de influência do empreendimento proposto.

2. Levantamento precário dos assentamentos na região de influência do empreen-
dimento.

3. Contradição no diagnóstico de perdas econômicas referente aos assentamen-
tos atingidos.

Metodologia

Apresentamos a revisão bibliográfica sobre o conceito de land grabbing, uma vez 
que entendemos que essa proposta de exploração minerária está atrelada a um movi-
mento mais amplo de mercantilização dos territórios, desarticulando e extinguindo mo-
dos de vida. A partir dessa referência, analisamos o histórico e as características sócio-
-produtivas referentes à área impactada pelo projeto minerário pretendido, bem como 
dos assentamentos existentes na área de influência do empreendimento (Assentamento 
Apolônio de Carvalho e Assentamento Padre Josimo), indicando as possíveis conse-
quências em relação ao processo de implantação do projeto, remoção e/ou readequação 
dos modos de vida hoje existentes.

Introdução

O presente parecer pretende abordar sobre as possíveis consequências da minera-
ção  de carvão proposta pela empresa Copelmi, através do Estudo de Impacto Ambiental 

1 Parecer elaborado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Interculturalidades e Economias do Sul, 
GEPIES, PGDR/UFRGS.
2  Professora Adjunta da Universidade Federal de Pernambuco e integrante do Laboratório de estudos e 
pesquisas sobre o espaço agrário e campesinato, Lepec - UFPE, Doutora em Economia (PPGE/UFRGS).
3  Professora Adjunta do Departamento de Economia e Relações Internacionais (DERI/UFRGS), professo-
ra permanente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural (PGDR/UFRGS). Doutora em 
Desenvolvimento Rural (PGDR/UFRGS).
4  Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural (PGDR/UFRGS), formado em Ci-
ências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), integrante 
do Conselho Estadual de Direitos Humanos (CEDH).
5 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural (PGDR/UFRGS), Engenheira 
Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
6  Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural (PGDR/UFRGS), Engenheira 
Agrônoma pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
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(EIA) nº 006354-0567/18-1, particularmente referente aos reassentamentos (Anexo 8.3-
1) em relação às condições socioeconômicas (item 8.2.3) associadas.

Para isso, será feita uma breve revisão bibliográfica sobre o conceito de land gra-
bbing, logo após, abordaremos o histórico e características sócio-produtivas referente a 
área impactada pelo projeto minerário pretendido. Por fim, esse parecer ponderará sobre 
as consequências para as famílias moradoras dos Assentamentos Apolônio de Carvalho 
e Padre Josimo, contextualização a inserção dessa área na política de reforma agrária e 
nas demais políticas públicas direcionadas para essas famílias.

Usurpação de terras e mineração: contribuições teóricas

O Rio Grande do Sul tem sido visto com otimismo pelo setor minerário que já acei-
tou 3.314 requerimentos de autorização de pesquisa mineral sobre o subsolo, entre os 
anos de 2013-2017 (ANM, 2019), que foram encaminhados ao Departamento Nacional 
de Produção Mineral (DNPM). Essa proposta de exploração minerária está atrelada a um 
movimento mais amplo de mercantilização dos territórios, tratado na literatura por land 
grabbing, desarticulando e extinguindo modos de vida. A partir dessas considerações, 
propomos a reflexão acerca do projeto de instalação da Mina Guaíba, na Região Metro-
politana de Porto Alegre. No atual quadro de crise econômica, as promessas de amplia-
ção de arrecadação e emprego parecem de benefício incontestável, no entanto diversas 
consequências desse processo de exploração estão sendo omitidas do debate público. 
Nessa seção buscar-se-á apresentar uma breve contextualização teórica que evidencia 
a amplitude do processo em andamento.

Nos anos 2000, a dinâmica econômica, política e de financeirização incentivaram as 
mais diversas formas de apropriação dos chamados recursos naturais na América Latina 
(GUDYNAS, 2014; GUDDYNAS, 2018). Diversos pesquisadores apresentam esse mo-
vimento como neoextrativismo, tão predatório quanto o extrativismo convencional, mas 
que se propunha a proporcionar o financiamento de políticas públicas, principalmente as 
de cunho social. Esse processo de reprimarização das economias latino americanas se 
vincula a um processo de alteração de valorização do capital, pautado em apropriação e 
da financeirização da natureza.

A usurpação das terras, o chamado land grabbing, pode ser visto como o poder de 
controle de recursos naturais, não só de terra, mas de recursos a ela associada, como 
a água e as florestas. O fenômeno se associa a relações de conflito, negociação e atrito 
entre agentes do Estado e do setor privado, com alternância de poder. Mas os povos da 
terra são aqueles mais afetados. Segundo Mehta et al. (2012) o termo grabbing é usado 
como alusão ao modo injusto de apropriação de terras que tem acontecido recentemen-
te, ainda que a apropriação indevida de terras não seja um fenômeno novo. Em espanhol 
aparece como “acaparamiento” ou, assim como em boa parte dos trabalhos realizados 
no Brasil, como extranjerización (estrangeirização). Um modo de denominar parece se 
preocupar mais com as implicações sobre aqueles que são retirados de seus territórios 
e outro com a origem do capital e/ou com a soberania nacional. Trata-se de uma prática 
que terá impacto sobre os direitos da população como um todo, mas principalmente so-
bre populações locais diretamente afetadas no seu modo de vida e nas relações sociais. 
Envolve o poder de se fazer ouvir, as relações de gênero, ambientais e econômicas. O 
relatório “Os senhores da terra: análise preliminar do fenômeno de usurpação de terras 
em Moçambique” preparado pela Justiça Ambiental e a União Nacional de Camponeses 
(2011), para Moçambique, denomina o fenômeno como usurpação. Usurpação, segundo 
o dicionário Aurélio, significa roubo abrupto de algo. Parece um termo bastante apropria-
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do. No entanto, buscando estabelecer um vínculo com a literatura que aborda o fenôme-
no, mantemos o termo em inglês, “grabbing7”, até porque acreditamos que esse carrega 
uma crítica apropriada as desapropriações que se seguem ao processo.

No contexto global contemporâneo, os motivos e os meios de controle das terras di-
ferem entre os casos, mas as razões para que haja interesse transnacional e doméstico 
para aquisição terras do Sul incluem a produção de alimentos e combustíveis (agrocom-
bustíveis), produtos de florestas tropicais, apropriação de biodiversidade, plantação de 
árvores em monocultivo para fins comerciais, pecuária, produção de narcóticos, acesso 
à água ou a hidrelétricas, exploração de minerais e metais preciosos, petróleo, gás natu-
ral, absorção de carbono e proteção de flora, fauna e biodiversidade global (WOLFORD 
et al, 2013). Além de interesses como posse de áreas para exploração de turismo. Se-
gundo Hanauer (2019), o Rio Grande do Sul tem limitações para a expansão enquanto 
fronteira agrícola, como a utilização de áreas prévias e a  condição de estado fronteiriço, 
o que impõe condições legais diferenciadas para a apropriação de terras por estran-
geiros. No entanto, este estado tem sido identificado como a possível nova fronteira de 
exploração mineral devido a quantidade de requerimento de pesquisa mapeados pelo 
setor e é nesse sentido que aproximamos aquilo que aqui acontece com o fenômeno do 
land grabbing.

Trata-se do uso de recursos naturais, sejam pela propriedade, seja pela posse 
como gestão ou investimento financeiro, que são tomados de pessoas pobres e margina-
lizadas por outros atores que possuem poder (MEHTA, et al, 2012). A maioria dos negó-
cios recentes é feita em terras de uso comum ou de povos que não possuem titularidade 
legal. Ainda, esse processo, para alguns estudiosos, não é exclusivo de estrangeiros. 
Há parcerias entre capital e agentes nacionais e estrangeiros, claras ou obscuras, para 
aqueles casos onde o capital estrangeiro não pode adquirir terras nacionais. Assim, a 
origem do capital estrangeiro muitas vezes se “camufla” em empresas e organizações 
financeiras nacionais. Também, há grupos nacionais que participam diretamente desse 
novo processo de territorialização do capital, através da expansão do agronegócio e do 
controle de recursos naturais, com a expulsão dos povos da terra8 e com a ameaça 
ambiental. É um processo que envolve exclusão, marginalização, ameaça dos serviços 
ambientais, ameaça a soberania dos povos, no qual os direitos ao exercício de um modo 
de vida, humana e ambiental é usurpado. O direito à vida, à dignidade e ao território é 
ameaçado. A liberdade que impera é a da expansão do capital.

Mais recentemente, o aprofundamento das políticas neoliberais alterou a própria 
justificativa daquilo que vinha impulsionando a exploração agrícola e mineral nesses 
países. Os governos eleitos já não reconhecem mais o papel primordial do Estado como 
elemento capaz de impulsionar o processo de desenvolvimento. Nos seus governos, a 
realização de políticas públicas, que alimentava a argumentação em favor das atividades 
predatórias, não mais se apresenta. Entretanto, os processos de exploração agrícola e 
de mineração já se encontram bastante articulados em território nacional, a partir de uma 
dinâmica mais ampla de reprodução de capital. Sendo assim, as atividades desse tipo 
articulam-se às novas linhas de gestão sem nenhum tipo de impedimento ou constran-
gimento.

7 The term grabbing raises disturbing memories of past enclosures and dispossessions (MEHTA, L at al p. 
195, 2012).
8 Aqui chamamos de povos da terra indígenas, quilombolas, povos tradicionais e camponeses. Aqueles 
que têm suas vidas vinculadas ao território, que, através dessa expulsão, se transforma em território do 
capital.
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Assim, o extrativismo mineral fortalece estratégias de controle de territórios e de 
acumulação por espoliação (GONÇALVES, 2016). A insustentabilidade desse sistema 
de exploração ocorre a medida que este visa extrair minerais em pouco tempo, com des-
perdício de água de energia e com graves consequências socioambientais. Esse proces-
so atinge as populações tradicionais, afeta a saúde dos trabalhadores, ameaça o meio 
ambiente e interfere na estrutura fundiária. Desse modo, essa espoliação se dá com a 
apropriação de bens comuns, com a expropriação de terras e com a desorganização de 
comunidades locais (GONÇALVES, 2016).  

Na mineração, o modelo de extrativismo implantado na América Latina, possui 
como características contraditórias a espoliação e os conflitos, a degradação crescen-
te de ambientes e de trabalhadores. Configura espaços socioprodutivos dependentes 
das oscilações do mercado internacional. Gera fragmentação das sociabilidades locais, 
como a expropriação do campesinato e subordinação dos governos aos interesses das 
empresas privadas, geralmente as transnacionais com sede nos países ricos do hemis-
fério norte. (GONÇALVES, p. 45, 2016).

É a intensificação da mercantilização da natureza, reduzindo as diversas condi-
ções e aspectos naturais, sociais e culturais que esta representa e sustenta à preços de 
mercado (FARIAS, 2018). Trata-se de um processo que promove a desterritorialização, 
o subjugamento de comunidades locais, com grandes danos ambientais. Para conseguir 
o apoio da opinião pública para tal empreitada, é necessário reduzir a transparência do 
processo, além de apresentar de modo sobredimensionado as vantagens advindas com 
a implantação das minas.

[...] a terra deve ser entendida além de um meio e lugar de produção, pois é um 
bem finito e deve ser entendida como um lugar “identitário, relacional e históri-
co9”, construído nas lutas e processos sociais das comunidades que aí vivem e 
se reproduzem. (SAUER, p. 86, 2010).

Esse processo não ocorre somente em um ambiente institucional (quanto as regras 
de expropriação, apropriação e garantias de direitos da população local) fraco pré-exis-
tente. Em alguns casos, ele promove a fragilização da governança sobre as terras e 
outros recursos naturais. As legislações são modificadas, as regras são flexibilizadas, 
para que o processo possa se efetivar. E isso começou a ser realizado no período do 
chamado neoextrativismo, se intensificando no período neoliberal atual. Portanto, o land 
grabbing se trata de um fenômeno com características que o diferenciam dos processos 
anteriores de expansão territorial10.

É um processo de privatização de recursos naturais, por parte de agentes nacionais 
ou estrangeiros. Muitas vezes é defendido através de um discurso de oportunidade de 
negócio, como analisa Sauer (2010), mas, assim como o autor, Mehta el al. (2012) não 
verificam a ocorrência de cenários win-win, onde investidores e população ganhariam. 
Aqueles que são diretamente afetados perdem, pois não tem mais liberdade de convi-
ver com aquele recurso natural que faz parte do seu modo de vida para além da esfera 
produtiva. As instituições locais nem sempre preveem ações compensatórias por danos 
ou obstrução de acesso aos recursos naturais, mas mesmo onde isso ocorre, a vontade 

9 Conforme Augé, 1994.
10 “No início deste século, a estrangeirização da terra é um novo elemento de conjuntura da questão agrá-
ria. Contudo, é importante lembrar que a expansão do capital sempre rompeu fronteiras nacionais desde 
o seu princípio, de modo que a territorialização do capital não é um fenômeno novo.” (FERNANDES, 77, 
2011). O autor ressalta como elemento que marca essa nova territorialização do capital, ou que a diferen-
ciam daquela do século XX, o uso da terra para a produção agrocombustíveis.
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da população local sobre a venda ou posse da terra na maior parte das vezes é negli-
genciada. Ainda, em casos de extrema pobreza, as compensações são bem vistas pela 
população local, em função de contextos de profundas privações prévias e das promes-
sas dos investidores - há uma aparente melhoria das condições de vida através desses 
investimentos, mas na verdade o que se produz e reproduz é a falta da cidadania. É um 
processo de privatização e desregulamentação que se defende em nome da eficiência 
econômica, que mesmo sobre critérios bastante economicistas, nem sempre ocorre.

No caso da Mina Guaíba, como vantagens, a empresa que propõe a mineração, 
Copelmi, argumenta a possível conquista da segurança energética do estado, ou seja, 
não se trata de uma proposta de exportação (commoditização) da economia, mas da au-
tossuficiência do estado11, e dos benefícios econômicos do empreendimento. No entan-
to, não são mencionadas as transferências de trabalhadores de outras minas que entram 
em desativação (assim, a parca geração de empregos locais pode ser ainda menor) e 
detalham de forma frágil as consequências sociais, econômicas e ambientais que decor-
rem dessa exploração de carvão. Sobre isso, segue o presente relatório de avaliação.

Nesse contexto, há uma clara ameaça à garantia de biodiversidade e aos direitos 
da humanidade. Assim, quando se consideram esses fins, a estrangeirização das terras 
se configura como grabbing, pois se trata de uma governança neoliberal do meio am-
biente que garante a ampliação e a acumulação do capital expulsando os povos da terra. 
Ainda quando se amplia a visão para além daqueles afetados diretamente, vemos uma 
infração, dado que os elementos naturais são essenciais para a vida e os mecanismos 
de mercado não são os meios adequados para regrarem a gestão e a propriedade dos 
mesmos. Mas o apoio de parte da sociedade advém de uma promessa de crescimento 
econômico e modernização, já que a defesa do território é muitas vezes vinculada às 
tradições, no sentido de uma oposição à modernidade, ao progresso.

Segundo Mehta et al (2012), algumas condições podem impedir o processo de 
grabbing, como o debate público com informações transparentes sobre o projeto e suas 
implicações para a população e o ambiente onde se pretende instalar, de protesto e de 
resistências, com vistas a impedir ou promover mudanças na legislação, e uma imposi-
ção para a prestação de contas e maior transparência nos processos. Vale ressaltar que 
a restrição de acesso aos recursos naturais por povos que com eles estabelecem rela-
ções como modo de vida, de vínculo ambiental, produtivo, espiritual e reprodução social, 
representa uma grave violação aos direitos humanos, que desse modo se subordinam 
ao direito de expansão e acumulação do capital. O land grabbing, portanto, faz parte de 
um debate eminentemente ético.

11 “Os carvões brasileiros, sul-africanos e indianos são diferentes dos carvões do Hemisfério Norte. Eles 
são chamados de carvões gonduânicos, porque teriam sido formados antes da separação dos continen-
tes. Os carvões gonduânicos, especialmente os carvões brasileiros, apresentam quantidades de matéria 
mineral (cinzas) muito maiores do que os carvões norte-americanos e europeus. Esta característica faz 
com que os produtos obtidos no beneficiamento do carvão apresentem um poder calorífico inferior ao dos 
carvões do hemisfério norte. Isto traz como consequência a impossibilidade do carvão brasileiro competir 
em escala mundial, porque torna o transporte do carvão muito caro, dado a baixa quantidade de energia 
contida por tonelada a ser transportada. Desta feita, o carvão nacional somente é competitivo quando 
utilizado em mercados localizados próximos às minas. Desta forma, como o carvão brasileiro não é uma 
commodity, o mercado a ser atendido é o mercado local regulado por contratos, algumas vezes de longo 
prazo, e deve estar localizado o mais próximo possível da mina” (EIA, Vol1).
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1 Imprecisão conceitual no diagnóstico dos impactos negativos nos 
assentamentos da área de influência do empreendimento proposto

Área impactada: Histórico e características sócio-produtivas

Conforme o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), a área total requerida pela em-
presa ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) é de 5.997,98 hectares. 
A área efetivamente minerada corresponde a aproximadamente 2.054 hectares (RIMA, 
p.16), promete a extração de carvão mineral12 (166 milhões de toneladas), areia (422 
milhões de metros cúbicos) e cascalho (200 milhões de metros cúbicos) (FEPAM, Au-
diência Pública em Eldorado do Sul, 2019). A área está localizada entre os municípios de 
Charqueadas e Eldorado do Sul. Esse último ainda não era emancipado à época da con-
cessão de lavra, portanto, pertencia ao município de Guaíba, até 1988, o ano da emanci-
pação de Eldorado do Sul. Nesse contexto, a empresa Copelmi adquire a concessão de 
lavra, através dos processos minerários nº 810.153/1978, 810.161/1978, 810.503/1979 
no DNPM. Entre o requerimento de pesquisa e a portaria de lavra, transcorrem 09 (nove) 
anos, de 1978 a 1987, razão pela qual consta no DNPM o município de Guaíba como a 
região portadora dessas lavras, concebendo também o nome do empreendimento Mina 
Guaíba.

Existe, dentro da região a ser afetada pela proposta de mineração, uma grande 
diversidade de modos de vida. Há assentamentos da reforma agrária, que junto a outros 
assentamentos próximos à capital do estado compõe uma das maiores produções de 
arroz orgânico da América Latina. Há também presença indígena das etnias Mbyá-Gua-
rani (Tekoá Guajayví - conhecida como Aldeia Guajuvira - e Tekoá Pekuruty - conhecida 
como acampamento do Arroio Divisa), a primeira muito próxima da área proposta para 
mineração, porém foi excluída do processo decisório do licenciamento ambiental. No 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA), a presença Mbyá-Guarani é considerada erronea-
mente como “acampamento supostamente indígena” (EIA, 2018 apud RADAELLI et al, 
2019, p. 391). Também habitam a região moradores de condomínio habitacional nomea-
do como “Guaíba City”, bem como propriedades rurais. No estudo de Impacto Ambiental 
constam apenas os afetados pelo reassentamento compulsório, o assentamento Apolô-
nio de Carvalho, loteamento Guaíba City e propriedades rurais:

O projeto Mina Guaíba abrange o Loteamento Guaíba City e o Assentamento 
da Reforma Agrária Apolônio de Carvalho, além de um grupo de produtores ru-
rais, com extensa área de cultivo de arroz irrigado. A exploração da mina não é 
compatível com a manutenção da ocupação destas áreas, sendo necessária a 
transferência involuntária destas ocupações e das atividades produtivas presen-
tes atualmente na área. (RIMA, 2018, p. 74)

12 Conforme degravação do áudio da audiência pública, ocorrida em Eldorado do Sul, o representante da 
empresa Copelmi, Cristiano Weber, afirma: “Esse carvão, ele é importante para fornecimento a um futuro 
polo carboquímico, pois ele tem baixo teor de cinzas e alto poder calorífico.”
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Figura 1 – Área de Lavra, ADA, Guaiba City e Assentamento Apolônio de Carvalho.

Fonte: RIMA, 2018, p. 61.

O EIA da Mina Guaíba prospecta a região, fazendo algumas subdivisões, focada 
nos aspectos físicos, bióticos e socioambientais, dividida assim: Área Diretamente Afe-
tada (ADA)13, Área de Influência Direta (AID)14 e Área de Influência Indireta (AII)15. Pela 
nomenclatura exposta no EIA/ RIMA sobre as áreas de influência supracitadas ignoram-
-se os efeitos adversos dinâmica ambiental de produção da agricultura em toda Área de 
Influência Direta proposta pelo EIA/ RIMA, que propõe o reassentamento involuntário 
somente da população dentro da ADA. No entanto, não é apenas a ADA que se encontra 
dentro da área crítica de dispersão atmosférica de particulados de carvão. Assim, defen-
de-se aqui que a emissão de particulados de carvão é impossibilitadora da agricultura 
(convencional e orgânica) e que, por isso, não atesta com fidelidade os efeitos danosos 
no entorno por, pelo menos, dois motivos: I) quebra da cadeia produtiva da agricultura do 
arroz orgânico no estado com a extinção da produção do assentamento Apolônio de Car-
valho e; II) pelos efeitos negativos da emissão de particulados - exposto na sequência 
pelas imagens abaixo - na agricultura local (incluindo o assentamento Padre Josimo) que 
permanecerão convivendo com a mineração ao longo dos 30 anos de funcionamento 

13 ADA “Compreende o perímetro de todas as áreas que serão efetivamente utilizadas pelo empreendimen-
to, incluindo áreas de apoio, acessos viários, entre outros” (RIMA, 2018, p.27).
14: AID “Área passível de sofrer influência direta dos efeitos significativos (positivos ou negativos) decorren-
tes do empreendimento. A AID caracteriza-se não só pela Área de Intervenção Direta, mas também pelo 
seu entorno, no qual o projeto deverá concentrar as ações de controle, de mitigação e de monitoramento 
apropriadas” (RIMA, 2018, p.27).
15 AII “Área real ou potencialmente afetada indiretamente pelos impactos das fases de implantação e ope-
ração do empreendimento”. (RIMA, 2018, p.27).
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da mina. O assentamento Padre Josimo, por exemplo, está na Área de Influência Direta 
(AID), no entanto, está na zona crítica da emissão de particulados de carvão.

O EIA/RIMA apenas projeta a emissão sem considerar os efeitos delas, sendo que 
as cores roxa e vermelha são impróprias para a convivência humana, perturbando a 
qualidade da saúde ambiental e social, prejudicando a saúde, a qualidade de vida da 
população e das dinâmicas ambientais associadas.

Figura 2 – Área de dispersão de particulados para o ano 6 de operação.

Fonte: EIA, v. III, cap. 8.1, p. 66.

Na imagem da dispersão de particulados estudada pela própria empresa, a região 
que receberá os impactos da obra é maior do que as citadas para o reassentamento 
compulsório. No que tange os assentamentos da região, o assentamento Padre Josimo 
não será realocado, apesar de estar na zona crítica de emissão dos particulados.
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Figura 3 – Dispersão de particulados do carvão na região de influência da Mina Guaíba.

Fonte: RAGUSE, 2019.

Conforme reforça o engenheiro ambiental Eduardo Raguse, em parecer entregue 
a Fundação Estadual de Proteção Ambiental - RS (FEPAM), o estudo não considera as 
diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), utilizando parte da legislação bra-
sileira (CONAMA 03/1990) que avalia a menor a dispersão dos particulados de carvão, 
onde enfatiza:

O Estudo de Dispersão Atmosférica da Mina Guaíba utiliza como referencial para 
PTS e PM10 os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 03/1990, são padrões 
defasados, por tanto, em 15 anos em relação às Diretrizes da OMS de 2005. (RAGUSE, 
2019).

Pelo argumento exposto, vimos que os diretamente atingidos, no que tange os 
assentamentos da região, são mais numerosos do que exposto pelo estudo oficial, am-
pliando assim as perdas econômicas local com a instalação da mina, como será visto a 
seguir.

2 Levantamento precário dos assentamentos na região de influência do 
empreendimento.

Dos assentamentos atingidos

A área requerida pela empresa Copelmi se caracteriza por ser uma área privada e 
pública: parte concedida para política de assentamentos rurais, onde atualmente cons-
tam, na Área Diretamente Afetada (ADA), 73 famílias no Assentamento Apolônio de Car-
valho e na área de Influência Direta (AID), 23 famílias no Assentamento Padre Josimo, 
cada uma com uma extensão de lotes de lotes que variam de 10 a 15 hectares (CADO-
RE, 2019). Ao longo de sua história, os assentamentos aqui retratados, Assentamento 
Padre Josimo e Assentamento Apolônio de Carvalho, foram se estruturando e hoje têm 
papel fundamental na produção de arroz orgânico brasileiro, entre outras cadeias de 
produção local. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
atualmente o Rio Grande do Sul:
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é responsável por 8,3 milhões de toneladas dos 11,7 milhões de toneladas de 
arroz produzidas no ano de 2018, em uma área de pouco mais de 1,1 milhão de 
hectares. Segundo dados do Instituto Rio Grandense do Arroz, o RS conta com 
6.000 hectares de arroz orgânico cultivado, sendo que destes, 4.600 hectares 
se encontram em assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 
(MST). (SILVA, 2019).

Ainda segundo o Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), o custo de produção do 
arroz orgânico é metade se comparado com o convencional (SILVA, 2019). Para melhor 
contextualizar a produção orgânica do arroz, a safra de 2018/19 envolveu ao todo 503 
famílias, organizadas em 91 grupos e produção, distribuídos em 18 assentamentos, em 
11 municípios, com área plantada de 5.573 hectares e atingindo um teto produtivo de 
441.363 sacos de arroz, ou seja, 26.481,78 toneladas de arroz agroecológico (CADORE, 
2019).

Essa atividade, para além de sustentar centenas de famílias assentadas por seu 
retorno econômico, se apresenta alinhada às tendências internacionais de busca da 
sustentabilidade nos setores produtivos, promoção de alimentos saudáveis e trabalhos 
dignos e justos. Outra característica importante da cadeia do arroz orgânico nos assen-
tamentos é sua organização e seu gerenciamento. Todo o beneficiamento é realizado 
dentro dos assentamentos e nas cooperativas, garantindo um controle e a autonomia 
da cadeia, e diminuindo a dependência de fatores externos. Essa situação estimula o 
envolvimento das famílias e contribui para suas permanências no campo, contrapondo 
dois problemas hoje existentes no rural brasileiro: a evasão populacional e o empobre-
cimento rural.

Uma das unidades de beneficiamento de grãos de arroz, cuja etapa principal é sua 
secagem, se localiza exatamente no Assentamento Apolônio de Carvalho, em Eldorado 
do Sul e tem como capacidade de armazenagem e secagem o total de 4.000 toneladas. 
Lançando mão de alguns dados do setor orizícola específicos dos assentamentos aqui 
focados, Apolônio de Carvalho na safra 2017/18 contou com 464 hectares plantados e 
uma produção total de 2.320 toneladas de arroz (CADORE, 2019), enquanto que o Pa-
dre Josimo, segundo Retrato de Assentamentos feito pelo INCRA, contou com 1.674,5 
toneladas de arroz orgânico em quase 300 hectares de terra (SIGRA, 2016).

Segundo relatório da Cooperativa de Assistência Técnica (COPTEC, 2017), na Re-
gião Metropolitana de Porto Alegre constam ainda mais de quatro mil e oitocentos hec-
tares de solos aptos para a expansão da cultura do arroz agroecológico, demonstrando 
um grande potencial para região quanto a expansão da produção. Outro exemplo disso 
é o fato de que mais da metade das sementes utilizadas no cultivo do arroz é produzido 
dentro dos próprios assentamentos, pelos agricultores. Todo o arroz orgânico é certifi-
cado pelo Instituto Mercadológico de Orgânico, com sede na Suíça, se tratando de uma 
cadeia cujo controle está nas mãos dos próprios agricultores e cuja qualidade é certifi-
cada rigorosamente.

Para observar e analisar as dinâmicas produtivas atualmente vigentes nos dois 
assentamentos é necessário compreender a historicidade que perpassou cada etapa da 
construção socioeconômica das famílias assentadas. Os assentamentos tem mais de 
dez anos e as famílias que hoje produzem o arroz protagonizaram mudanças em suas 
vidas e em suas formas de reprodução ao longo do tempo, construindo a realidade social 
presente na região. Como pode-se observar no mapa adaptado de Melchior (2017), 75% 
das famílias assentadas em Eldorado do Sul são provenientes de outras regiões, como 
o Médio e Alto Uruguai e as Missões. A estruturação das famílias se deu graças a efetivi-
dade dos agentes de desenvolvimento rural formados, como a COPTEC, a Cooperativa 
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dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto Alegre (COOTAP), a Cooperativa 
Central dos Assentamentos do Rio Grande do Sul (COCEARGS) e pela efetivação da 
organização dos Grupos Gestores em todas as cadeias de produção.

Figura 4 – Distribuição de origem das famílias assentadas em Eldorado do Sul.

Fonte: Melchior (2017).

Para além da produção do arroz agroecológico, que não é detalhadamente analisa-
do dentro do estudo, o EIA/RIMA não apresenta nenhuma observação e contabilização 
das atividades agrícolas e pecuárias da região. O estudo ignora a criação de 150 cabe-
ças de suínos no assentamento Apolônio de Carvalho, além da apicultura que conta com 
uma produtividade média de 18 kg por 9 caixas de abelhas ao ano, contabilizadas pelo 
Sistema Integrado de Gestão Rural (2016), além da grave omissão a respeito da produ-
ção leiteira e da produção de bovinos de corte. Fora as atividades aqui apontadas, faz-se 
um destaque a produtos como abóbora, amendoim, couve, caqui, feijão, laranja, melão, 
pimentão, rúcula, salsa, tomate, batata doce, alface, mandioca, entre outros.

Apesar da complexidade social produtiva e da densidade de atividades existentes 
na região metropolitana de Porto Alegre e foco da Copelmi, segundo reportagem do dia 
09 de Julho de 2019 do Jornal do Comércio, o gerente de sustentabilidade da empresa, 
Cristiano Weber, afirma que “as famílias poderão cultivar, durante o período de transição, 
em duas áreas diferentes (na antiga e na nova), e dobrar seus ganhos nesse tempo. Pro-
mete, também, que elas irão para áreas melhores do que as atuais, e que participarão de 
todo o processo de escolha das terras, das casas e do cultivo que farão” (JORNAL DO 
COMÉRCIO, 2019).

Não há nenhum indicativo dentro do Plano de Reassentamento Involuntário de 
quando ou onde as pessoas diretamente atingidas irão ser alocadas; não há nenhuma 
especificação a respeito de quem irá fazer a remoção e quem irá determinar novos lotes 
para as famílias, tendo deliberadamente pouco peso no estudo fornecido pela Copelmi.

Inclusive há o uso do princípio do Equador como um dos conjuntos de critérios 
para amenizar o reassentamento involuntário das famílias da região diretamente atin-
gida. Entre os pontos que constam no Princípio do Equador, lista a ser respeitada por 
instituições financeiras que precisam acessar determinados créditos, existe a busca pela 
“negociação amigável” (VOLUME VI, RIMA, p. 13). De que forma, haveria a possibilidade 
de existir uma negociação amigável, tendo em vista a ausência de espaços decisórios 
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para as comunidades atingidas, e considerando a discrepância de poder de decisão e 
articulação entre o capital econômico envolvido no projeto Mina Guaíba e os assentados 
rurais, excluídos desde o princípio das etapas de decisão? O que garantiria a efetivação 
de um “processo participativo contínuo, estruturado e culturalmente apropriado para a 
adesão das comunidades afetadas, do poder público e da sociedade civil organizada” 
(VOLUME VI, RIMA, p.12) se nem sequer no estudo mais detalhado apresentando pela 
Copelmi se apresenta concretamente uma medida para atingir tal forma de processo?

Outro ponto problemático do Plano de Reassentamento é a generalização inten-
cional da leitura feita por entrevistadores da equipe técnica da Copelmi encarregada das 
análises socioeconômicas a respeito das dificuldades apresentadas por assentados na 
região de interesse. Segundo o estudo, por meio de uma “análise de campo, qualitativa 
e amostral-aleatória” (VOLUME VI, RIMA, p. 42), cuja metodologia não é especificada, 
nem sequer é divulgado o valor da amostra ou o conteúdo das entrevistas supostamente 
feitas a campo, os assentados apresentam:

[...] algumas dificuldades como o alto custo de produção do arroz, sua baixa 
margem de lucro; alguns conflitos internos entre os moradores que querem ab-
dicar da plantação orgânica para iniciar atividades de modo convencional; a di-
ficuldade dos agricultores acostumados a plantar em áreas de terra firme em se 
adaptar à dinâmica de solos alagados. (VOLUME VI, RIMA, p. 42).

Esses dados se desencontram com as análises econômicas já apresentadas pelo 
INCRA, nas quais constam que a cultura do arroz agroecológico é mais lucrativa do 
que o convencional, por apresentar metade dos custos empregados no arroz de ma-
nejo comum. Também se desencontra com as informações encontradas no trabalho de 
Melchiors (2017, p. 36), segundo o qual, quando perguntados sobre quais as principais 
diferenças das suas “terras de origem” em comparação ao município de Eldorado do Sul, 
as palavras utilizadas com mais frequência pelos agricultores assentados são relativas à 
“produtividade melhor, ao lugar bom e ser perto da cidade”.

A área requerida pela Copelmi é de 5.997,98 hectares. Hoje essa área é morada de 
centenas de pessoas, sendo também região de produção e abastecimento de alimentos 
da capital gaúcha, incorporando parte do núcleo de produção do arroz agroecológico, ex-
portado para outros países. Levando em consideração uma tendência global de redução 
da dependência de energia suja, a existência dos Objetivos do Desenvolvimento Susten-
tável da ONU (cujo Brasil é um dos países signatários), a função social da terra que rege 
a existência de sete assentamentos na região, o cenário de desmonte das instâncias 
operativas do INCRA e a falta de compromisso e seriedade por parte da empresa quanto 
a um Plano de Reassentamento Humano Involuntário que proponha medidas possíveis 
de serem cumpridas conforme a lei, atesta-se aqui a inviabilidade do estudo de impacto 
ambiental EIA/RIMA e a insustentabilidade do projeto Mina Guaíba.

3 Contradição no diagnóstico de perdas econômicas referente aos 
assentamentos atingidos.

Interferências socioprodutivas ao assentamento “Apolônio de Carvalho” e “Padre 
Josimo”: dos investimentos públicos aos impactos nas dinâmicas de reprodução 
social

Ao analisarmos as ameaças produtivas e sociais em ocorrência, se faz necessário 
levar em conta os processos tangentes a inserção das famílias atingidas, bem como a 
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historicidade da estruturação de sua reprodução econômica e social local, que contou 
a priori e a posteriori com investimentos públicos envoltos a um amadurecimento das 
lógicas produtivas na região. Desta forma, as dimensões desta análise abrangem: a) 
Mobilização e compra de terras para projetos de assentamentos; b) Investimentos de 
implantação e políticas públicas de incentivo a produção e beneficiamento da produção 
agrícola; c) Organização das redes de comercialização; d) Aspectos intangíveis relativos 
a sociabilidade e relações de vínculo.

a. O processo de reivindicação por terra em Eldorado do Sul possui um histórico 
de mobilização que se iniciou na modalidade de acampamento, fase que condi-
ciona as famílias a um longo período (entre 4 e 8 anos, neste caso) de diálogo 
com o INCRA, sob adversidades de alimentação, saneamento básico, moradia 
e saúde. O desenrolar desta reivindicação, contou com o auxílio do órgão su-
pracitado, referente à disponibilidade de lonas para a construção dos barracos 
(construções típicas de moradia, em meio aos acampamentos do MST) e cestas 
básicas. Tais recursos não são discriminados neste tópico por falta de acesso 
a informação, porém devem ser levados em consideração. Quanto aos investi-
mentos mobilizados pelo setor de obtenção de terras do INCRA para a compra 
da área destinada ao Projeto de Assentamento (PA) Apolônio de Carvalho, estes 
foram avaliados em 2018 em R$ 12.863.902,70, sendo R$ 12.483.273,98 rela-
tivos ao terreno com 943,21 ha; e R$ 380.628,72 relativo às benfeitorias (casas 
e galpão), com 616 m² de área construída (Processo nº 54220.002655/2007-3, 
documento SEI 1735454-INCRA).

b. Os investimentos relativos à implementação deste mesmo PA, que compreen-
dem a construção de moradias em alvenaria, com fossa séptica, executadas 
com recursos do Programa Nacional de Habitação Rural, no âmbito do Programa 
Nacional Minha Casa Minha Vida, com participação da então Secretaria Esta-
dual de Habitação e Saneamento; Revitalização de poço artesiano; Concessão 
de créditos de instalação e de produção, pelo INCRA; Construção de estradas 
internas; Aquisição de máquinas e equipamentos para obras e manutenção de 
estradas, em cooperação do INCRA com a então Secretaria Estadual de De-
senvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR); Construção de silos para 
secagem e armazenagem de grãos; Fornecimento de serviços de assistência 
técnica e extensão rural, com recursos do então Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA); Aquisição de produtos por meio do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), nas modalidades de formação de estoque, doação simultânea, 
sementes e institucional, chegam ao valor total de R$ 4.163.787,40 (Processo 
nº 54220.002655/2007-3, documento SEI 1735454-INCRA). Neste ponto, regis-
tra-se também a dificuldade da obtenção de dados referentes aos investimentos 
públicos feitos aos demais PAs atingidos. Destarte, provoca-se o exercício de 
estimativa para estes, a partir dos dados aqui descritos e questiona-se a racio-
nalidade de transgressão ao papel desempenhado pelo  Estado e pelas institui-
ções envolvidas, ao que tange os dispêndios burocráticos e financeiros que não 
envolvem apenas uma organização estrutural dos assentamentos em questão, 
mas uma intencionalidade, concepção e projeto de desenvolvimento local que 
adentrou a pauta pública a partir das demandas tecidas entre atores que viven-
ciam as duras problemáticas envoltas ao rural, sobretudo a estas áreas, uma 
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vez que ascenderam tanto na esfera econômica quanto social e ambiental após 
os programas e incentivos de implantação e permanência.

c. A organização circundante aos formatos e redes de comercialização do arroz 
orgânico dos assentamentos afetados envolveu, além de uma assimilação co-
munitária do cultivo apropriado à região, processos de mapeamento de merca-
dos através de feiras que extrapolam os municípios da região metropolitana de 
Porto Alegre, ganhando proporções internacionais de exportação e mercados 
institucionais, organização processual de certificação, compartilhamento de ex-
periências entre produtores assentados, criação e inserção nas organizações e 
cooperativas já citadas na seção anterior, bem como a criação da marca “Terra 
Livre” que se consolidou fortemente entre consumidores. É sabido que estas re-
lações estabelecidas e as conquistas de espaços de comercialização se cons-
truíram através de um amadurecimento cooperativo que acompanha os benefi-
ciários desde a criação dos assentamentos em questão. São desprendimentos 
e relações específicas tecidas há duas décadas que estão postas à fragilidade 
de maneira substancial, abatendo uma cadeia produtiva fortalecida e promotora 
de renda e reprodução social direta de 96 famílias. Inicialmente a produção de 
arroz, na região, era desenvolvida de maneira convencional, modelo que se mo-
dificou não só pela crise no setor orizícola (década de 90), mas a partir da cons-
cientização dos produtores de uma produção livre de danos ao meio ambiente 
e aos consumidores, por parte dos beneficiários. Assim, a partir de uma deci-
são técnica e política, os assentados se desafiaram à produção agroecológica 
do arroz. Ao longo destes anos, cinco cooperativas foram criadas (COOTAP, 
COOPAT, COOPAN, COPERAV, COPAC), bem como a Rede de Cooperação 
e Ajuda Mútua e o Grupo Gestor do Arroz Agroecológico. O acesso aos mer-
cados institucionais (PAA e PNAE), além de abastecer o RS, garante entregas 
principalmente as escolas públicas dos estados de SP, MG e PR. O produto 
também está presente em mais de 40 feiras de variadas proporções e regiões, 
além de chegar a países como Estados Unidos, Portugal, Holanda e Alemanha, 
Espanha e Venezuela, permeando o comércio justo e solidário. Desta forma, vi-
sualiza-se não só a proporção do mercado afetado, mas a desconsideração de 
sua historicidade que não comparecem em termos gerais e específicos no EIA.

d.  O SEI nº 54000.038581/2019-08 (p. 55) manifesta que, segundo o SIPRA/IN-
CRA, 47 unidades familiares possuem um tempo elevado (nove anos ou mais) 
de permanência na área, fato que “possui implicações importantes para os hábi-
tos, costumes e estilos de vida das famílias e é também um fator relevante para 
a organização social e produtiva dos assentamentos”. Este tempo, associado 
ao espaço em questão, configura diversas significações que foram construíndo 
não só novas características intrínsecas a subjetividade de cada assentado, 
mas uma cultura sui generis que se manifesta de forma coletiva entre estes. 
Grande parte das famílias partira das regiões Norte e Noroeste do estado, cons-
truindo então uma nova comunidade, onde não partilham apenas as dificulda-
des e possibilidades de superação, mas afetos, relações de reciprocidade, festi-
vidades (tais como a Festa anual da Colheita do Arroz Agroecológico), estilos de 
alimentação pautados na produção comum, admiração e cuidados relativos a 
paisagem à qual possuem uma relação de preservação. Os assentamentos em 



151
sumário

questão foram e são espaços onde se arquitetaram identidades, experiências, 
memórias sociais, relações afetivas inter e intra familiares, pois suas trocas en-
gendram questões ideológicas, políticas, econômicas e culturais, que partem 
em alguma medida do gozo da conquista de seus bens, e estimulam uma estra-
tégia de planejamento e de ação, como um produto da iniciativa compartilhada, 
da inovação e do empreendedorismo comunitário, que confrontam o desafio de 
enfrentar problemas básicos e alcançar níveis elementares e auto-referencia-
dos de qualidade de vida na comunidade (MARTINS, 2002, p. 51).

Conclusões

Levando em consideração o aporte teórico trazido a respeito das temáticas que 
tangenciam o projeto em questão, a Mina Guaíba carece de informações reais, transpa-
rentes, honestas e concretas a respeito dos diretos afetados pelo empreendimento de 
forma que os documentos oficiais EIA/ RIMA atestam a inviabilidade social e ambiental 
do projeto Mina Guaíba. Retirar comunidades sem processos democráticos e sem con-
sulta popular a respeito dos interesses sociais em jogo se caracteriza como uma prática 
comum da acumulação por espoliação. Se propõem mega empreendimentos com fortes 
impactos sobre o território e a comunidade que lá vive, sem haver processos decisórios 
democráticos baseados na narrativa do estado endividado, que ganharia muito com tais 
empreendimentos.

Adiciona-se às análises aqui expostas o potencial tóxico da mineração de carvão, 
que em Vado Ligure, região do estado Liguria na Itália, por meio de um extenso estudo 
realizado por uma equipe de cientistas, se constituiu como principal responsável de 2001 
a 2013 pelo aumento nas mortes de qualquer natureza (+49%), doenças no sistema 
circulatório (homens +41% e mulheres +59%), no sistema respiratório (homens +90% e 
mulheres +62%), no sistema nervoso (homens +34% e mulheres +38%) e aumento de 
59% de tumores nos pulmões entre homens (MINICHILLI et al., 2019). Aqui não tratamos 
desse fator, por não estar entre nossas competências, mas ressaltamos a importância de 
se considerar esse impacto sobre a população.

Não consta no EIA/RIMA apresentado à FEPAM pela Copelmi o estudo aprofun-
dado do território atingido e, principalmente, um detalhado plano a respeito do destino 
das famílias que vivem e já construíram suas vidas nos assentamentos. Propomos este 
parecer como meio de problematizar o impacto sobre o território, reafirmando o caráter 
antidemocratico do projeto Mina Guaíba, apresentado com clara desigualdade de força 
entre empresa e população afetada, o que se vincula aos processos de usurpação de 
territórios, de land grabbing.

A política de Estado de Reforma Agrária é tida como um dos pilares para a cons-
trução do desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Lembramos que como agravante 
desse processo, a região diretamente afetada faz parte da área de assentamentos mais 
bem sucedidas do país, havendo hoje intensas redes de comercialização entre municí-
pios e, inclusive, para fora do Brasil.
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Análise dos tributos sobre o empreendimento projeto 
Mina Guaíba da empresa Copelmi
Luana dos Santos Hanauer1 
Daniela Dias Kunh2 
Letícia Paranhos M. de Oliveira3

Tópicos abordados

1. Breve contextualização;
2. Levantamento das estimativas tributárias de impacto direto no empreendimen-

to, apresentadas pela empresa no EIA/RIMA do projeto Mina Guaíba;
3. Legislação referente aos tributos sobre a mineração – Incentivos fiscais (âmbito 

federal, estadual e municipal) 
4. Considerações finais: algumas considerações nas estimativas tributárias apre-

sentadas pela empresa no EIA/RIMA; 

1 Breve contextualização

Para implementação de empreendimentos de grande porte, com forte investimento 
de capital transnacional, utiliza-se da argumentação econômica e financeira para jus-
tificar, legitimar e convencer a população sobre a efetivação destes megaprojetos de 
exploração de bens comuns,4 causando impactos socioambientais imensuráveis. É sob 
a retórica de crescimento econômico, geração de empregos, modernização da indústria 
e tecnologia de ponta, crescimento da circulação de renda na região e, principalmente, 
aumento da arrecadação tributária sobre o empreendimento, que os megaprojetos se 
instalam sobre os territórios.

O argumento econômico é uma das narrativas que a empresa Copelmi tem uti-
lizado para debater a viabilidade de implementação de uma mina de carvão entre os 
municípios Eldorado do Sul e Charqueadas, no Estado do Rio Grande do Sul. Através do 
pagamento de tributos, a mineradora garante que irá dobrar a arrecadação de impostos 
para o estado. 

No Brasil, os bens minerais pertencem ao Estado e, para conceder o direito de uso 
exclusivo destes, o Estado exige, como contrapartida, o pagamento de tributos. Por-
tanto, a extração de minérios é submetida à cobrança de encargos. Atualmente, existe 
a cobrança de um encargo especial, a Compensação Financeira pela Exploração dos 

1 Economista. Mestre em Desenvolvimento Rural. Grupo de Estudos e Pesquisa em Interculturalidade e 
Economias do Sul - UFRGS. Amigos da Terra Brasil.
2 Economista. Professora Associada à Faculdade de Ciências Econômicas, da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. Grupo de Estudos e Pesquisa em Interculturalidade e Economias do Sul – UFRGS.
3 Coordenadora Internacional do Programa de Justiça Econômica e Resistência ao Neoliberalismo da Fe-
deração Amigos da Terra.
4 Aqui, refere-se aos bens comuns o que hegemonicamente é chamado de recursos naturais: água, ar, 
terra, biodiversidade, etc. Este são de direito a todos os humanos e não-humanos e não deveriam ser 
comercializados e precificados. Além disso, os bens comuns vão para além dos bens naturais. Também 
relaciona-se com os bens comuns a herança cultural e científica (o conhecimento, as tecnologias facilmen-
te disponibilizáveis), as infraestruturas (circulação e comunicação, as cidades e os equipamentos urbanos 
que influenciam na vida social), e até mesmo os processos decisórios da política (HARVEY, 2016). 
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Recursos Minerais (CFEM), além daqueles encargos submetidos ao regime tributário 
geral5 (CNM, 2012).

Através da verificação das estimativas tributárias de impacto direto no empreen-
dimento apresentadas pela empresa Copelmi no EIA/RIMA do projeto Mina Guaíba e a 
análise da legislação referente aos tributos sobre a mineração - incentivos fiscais (âmbito 
federal, estadual e municipal), este parecer tem por objetivo elucidar algumas informa-
ções sobre os aspectos tributários, apresentando as estimativas tributárias apontadas 
pela empresa no Relatório e apontar algumas observações.

2 Levantamento das estimativas tributárias de impacto direto no 
empreendimento, apresentadas pela empresa no EIA/RIMA do projeto Mina 
Guaíba

Segundo o que se é apontado no EIA/RIMA apresentado pela empresa, “[...] esti-
ma-se que será gerado um montante de R$218 milhões de tributos a cada ano, oriun-
dos da venda de carvão, areia e cascalho. Os tributos incluídos nesta estimação são: PIS 
e COFINS (tributo federal), CFEM (tributo federal), ICMS (tributo estadual) e ISS (tributo 
municipal)”, distribuídos da seguinte forma: 

Tributos Gerados na Fase de Operação

Diretos Indiretos Efeito Renda Total
Tributos Líquidos  

Gerados
(R$ 000/ano)

142.000 53.000 23.000 218.000

Fonte: EIA/RIMA, 2018, p. 18.

A composição dos tributos do impacto direto do empreendimento estão distribuídos 
da seguinte forma: 

Composição dos Tributos do Impacto Direto do Empreendimento

Tributo Total/(R$ 000/ano)

PIS/COFINS 43.000
CFEM 17.000
ICMS 59.000
ISS 23.000
Fonte: EIA/RIMA, 2018, p. 18.

Ainda, o projeto Mina Guaíba apresenta em seu Relatório estimativas que dobra-
riam as arrecadações de Tributos por parte do Estado, como por exemplo é o caso do 
ISS e do ICMS. 

5 Os impostos que incidem sobre os produtos minerais são basicamente o Imposto de Renda Pessoa Jurí-
dica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS), o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (PIS/PASEP), e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de transporte/
comunicação (ICMS).
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3 Legislação referente aos tributos sobre a mineração – Incentivos fiscais 
(âmbito federal, estadual e municipal)

Âmbito Federal: PIS/PASEP; CFEM.

A Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS/PASEP) é uma contri-
buição social de natureza tributária, devida pelas pessoas jurídicas, que tem por objetivo 
financiar o pagamento do seguro-desemprego, bem como do abono para os trabalhado-
res que ganham até dois salários mínimos. A base de cálculo para essas contribuições 
é o total das receitas da pessoa jurídica, sem deduções em relação a custos, despesas 
e encargos, correspondendo uma alíquota de 0,65%. Os impostos PIS/PASEP, assim 
como o COFINS e o ICMS e, adicionalmente, o Imposto de Exportação (IE) são imunes 
na exportação. Ou seja, as mineradoras não pagam nada de IE, ICMS, PIS/PASEP e 
COFINS.6

A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) é o im-
posto destinado aos municípios, estados e à União pela utilização econômica dos recur-
sos minerais em seus respectivos territórios. A CFEM é calculada sobre o valor de venda 
do produto mineral, deduzindo-se os tributos, as despesas com transporte e seguro que 
incidem no ato da comercialização. Sua alíquota sobre o carvão é de 2% do faturamento 
líquido, quando o produto mineral for vendido. Ou seja, após ser inferido todas as despe-
sas de produção do produto, é tributado 2% sobre o produto final, garantindo o grande 
lucro das empresas.

Os tributos arrecadados pela compensação financeira são repartidos entre União, 
estados e municípios. Com a atualização para a Lei 13.540, de 2017,7 os municípios 
mineradores que recebiam 65%, passaram a receber 60%. Os estados produtores, que 
recebiam 23%, passaram a receber 15%. A União, que recebia 12%, passou a receber 
10%. Os 15% restantes foi editado em junho de 2018 através do Decreto n° 9.4078 de 
2018, determinando 2% para o Distrito Federal e os municípios, como forma de com-
pensar a perda de arrecadação da CFEM e 13% para o Distrito Federal e os municípios 
afetados pela atividade de mineração em seus territórios.

Outros países como Austrália, China e Indonésia, possuem alíquotas de compen-
sação financeira que variam entre 4% e 7% sobre o valor da venda do minério. Portanto, 
a alíquota cotada para a compensação financeira nas atividades de extração mineral é 
baixa comparada com outros países.

Até outubro de 2019, a arrecadação da CFEM no Rio Grande do Sul foi R$ 
15.309.750,78,9 representando 0,41% do total de arrecadação da CFEM no Brasil em 
2019 (ANM, 2019). Em 2018, a arrecadação total da CFEM foi de R$ 16.776.372,18. Con-
siderando só o carvão, em 2018, a arrecadação da CFEM no RS foi de R$ 6.570.905,02. 
Portanto, o montante de contribuição tributária da CFEM apresentado pela empresa 
mais que dobraria o total recolhido atualmente no estado. Isso evidencia que o montante 

6 Disponível em: http://ijf.org.br/a-mineracao-que-empobrece-o-brasil-por-joao-carlos-loebens/?fbcli-
d=IwAR3v0sZZZOMyDzFTjrQIir8vr7eVqL_maCbYgK-X7lSP1-LQBGxhyJk5N6w.
7 Altera as Leis nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e 8.001, de 13 de março de 1990, para dispor sobre 
a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13540.htm.
8 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9407.htm.
9  Disponível em: http://www.anm.gov.br/dnpm/planilhas/estatisticas/arrecadacao-cfem/arrecadacao-da-c-
fem-por-gerencias-regionais-2019/view.

http://ijf.org.br/a-mineracao-que-empobrece-o-brasil-por-joao-carlos-loebens/?fbclid=IwAR3v0sZZZOMyDzFTjrQIir8vr7eVqL_maCbYgK-X7lSP1-LQBGxhyJk5N6w
http://ijf.org.br/a-mineracao-que-empobrece-o-brasil-por-joao-carlos-loebens/?fbclid=IwAR3v0sZZZOMyDzFTjrQIir8vr7eVqL_maCbYgK-X7lSP1-LQBGxhyJk5N6w
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13540.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13540.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9407.htm
http://www.anm.gov.br/dnpm/planilhas/estatisticas/arrecadacao-cfem/arrecadacao-da-cfem-por-gerencias-regionais-2019/view
http://www.anm.gov.br/dnpm/planilhas/estatisticas/arrecadacao-cfem/arrecadacao-da-cfem-por-gerencias-regionais-2019/view
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apresentado pela empresa é equivocado ou, no mínimo, faltam elementos para sustentar 
o cálculo.

Atualmente, em torno de 2 mil municípios possuem atividades econômicas prove-
nientes da mineração. Destes, estima-se que 1,2 mil municípios não recebem a CFEM. 
Com base no Relatório sobre o “Pagamento de valores represados da arrecadação de 
CFEM, por município, substância e tipo de afetamento”10, apenas 20 municípios recebe-
ram o pagamento da CFEM. 

Ainda, estudos apresentam que há forte indícios de sonegação, possibilidade 
de lavagem de dinheiro por parte das mineradoras, conforme relatório do TCU (TC 
017.199/2018-2 de 20/02/2019). Para confirmação da informação, apresentamos a se-
guir o item 128 desse Relatório: 

128. A maior parte do recolhimento da CFEM é realizada a partir dos dados in-
formados pelos mineradores. Sem a aferição das informações autodeclaratórias, 
prevalece a tendência de maximizar as deduções e/ou minimizar o faturamento, 
reduzindo o valor a ser pago.11

Âmbito Estadual 

Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul tem despertado interesses das empresas 
pelo seu potencial mineral. No intuito de aquecer o setor mineral no Estado, em novem-
bro de 2018 é apresentado um diagnóstico setorial da mineração, denominado “Minera-
ção no Rio Grande do Sul: Diagnóstico Setorial e Visão de Futuro”.12 Criado pelo governo 
gaúcho, trata-se da primeira etapa da elaboração do Plano Estadual de Mineração, que 
busca apresentar os minérios que existem no estado e também ser um órgão facilitador 
para o empreendimento. O atual governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), já sina-
lizou que irá contribuir na flexibilização das legislações estaduais sobre a mineração: 
“Não podemos ter processos que duram mais tempo do que o razoável para a emissão 
de licenças”, e ainda “vamos destravar toda essa parte burocrática em conjunto com a 
Fepam e os técnicos ambientais do Estado”13, disse o atual governador. 

Neste sentido, em 2017 foi aprovado a criação da Política Estadual do Carvão 
Mineral, que institui o Polo Carboquímico do Rio Grande do Sul, através da Lei nº 
15.047/2017. Nesta Lei é regido que “ao Estado compete conceder tratamento tributá-
rio diferenciado para a extração e beneficiamento do carvão mineral, bem como para a 
produção de seus derivados” (art. 10, III) e a “atração de novos investimentos através de 
avaliação da carga tributária, visando à adoção de política que viabilize a ampliação de 
novos investimentos de empresas fornecedoras e prestadoras de serviços dos setores 
objeto desta Lei instaladas no Estado” (art. 12, II-F).

No EIA/RIMA há uma projeção de 59 milhões de reais por ano de ICMS, conforme 
destacado no EIA/RIMA que “o principal impacto ocorre na geração de ICMS, imposto 
estadual, que gera retorno para os municípios que deverão abrigar o projeto da mina”. 

10 Pagamento de valores represados da arrecadação de CFEM recolhidos a partir de 12/06/2018 até 
30/04/2019 referente às competências de 06/2018 a 03/2019, por município, substância e tipo de afeta-
mento: http://www.anm.gov.br/assuntos/cfem-municipios-afetados/pagamento-municipios.
11 Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/files/0D/E3/B3/54/C2B29610DCEE6196F18818A8/017.
199-2018-2-AC%20-%20levantamento%20CFEM_ANM.pdf.
12 Disponível em: https://estado.rs.gov.br/lancamento-do-documento-mineracao-no-rio-grande-do-sul-diag-
nostico-setorial-e-visao-de-futuro
13 Disponível em: https://www.sul21.com.br/areazero/2018/12/seminario-debate-impactos-ambientais-e-
-sociais-de-projetos-de-mineracao-no-rs/

http://www.anm.gov.br/assuntos/cfem-municipios-afetados/pagamento-municipios
https://portal.tcu.gov.br/data/files/0D/E3/B3/54/C2B29610DCEE6196F18818A8/017.199-2018-2-AC%20-%20levantamento%20CFEM_ANM.pdf
https://portal.tcu.gov.br/data/files/0D/E3/B3/54/C2B29610DCEE6196F18818A8/017.199-2018-2-AC%20-%20levantamento%20CFEM_ANM.pdf
https://estado.rs.gov.br/lancamento-do-documento-mineracao-no-rio-grande-do-sul-diagnostico-setorial-e-visao-de-futuro
https://estado.rs.gov.br/lancamento-do-documento-mineracao-no-rio-grande-do-sul-diagnostico-setorial-e-visao-de-futuro
https://www.sul21.com.br/areazero/2018/12/seminario-debate-impactos-ambientais-e-sociais-de-projetos-de-mineracao-no-rs/
https://www.sul21.com.br/areazero/2018/12/seminario-debate-impactos-ambientais-e-sociais-de-projetos-de-mineracao-no-rs/
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Entretanto, segundo o Protocolo de Intenção entre o estado do Rio Grande do Sul e a 
empresa Copelmi, Expediente nº 18/1701-0000261-2, com vistas a viabilizar a conces-
são dos seguintes tratamentos tributários diferenciados para a empresa, em contrapar-
tida aos compromissos assumidos pela empresa, o estado compromete-se na Cláusula 
Quarta, inciso I:

f) encaminhar projeto de Lei para a Assembleia Legislativa para alterar a Lei 
nº 8.820/89, de 27 de janeiro de 1989, visando diferir o Imposto sobre Ope-
rações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS para a 
etapa seguinte das saídas de carvão mineral, no prazo mínimo de 15 (quinze) 
anos, destinadas a estabelecimento industrial de planta de gaseificação no Polo 
Carboquímico do Rio Grande do Sul, previsto na Lei nº 15.047, de 29 de novem-
bro de 2017. 

O carvão mineral que pretende ser extraído pela empresa Copelmi escoará sua 
produção para o estabelecimento industrial de planta de gaseificação no Polo Carboquí-
mico, e estaria isento de pagar o tributo ICMS por quinze anos, conforme o Protocolo de 
Intenção apresentado acima. Além do mais, caso o destino da produção de carvão seja 
exportação, o pagamento do tributo ICMS é isento, através da Lei Kandir.146 

Ademais, o Protocolo de Intenção prevê um diferimento do pagamento do ICMS 
devido nas importações do setor de máquinas e equipamentos industriais, conceder di-
ferimento do pagamento de ICMS devido nas aquisições de fornecedores localizados no 
Rio Grande do Sul de máquinas e equipamentos industriais, bem como isentar o paga-
mento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo às aquisições em outras unidades da 
Federação de máquinas e equipamentos industriais. 

Isso corrobora com as ponderações apresentadas por João Carlos Loebens, do 
Instituto Justiça Fiscal, sobre os benefícios tributários para as mineradoras. 

Além dessa drástica redução ou zeramento dos impostos, cabe adicionar, de 
forma rápida, a questão das Renúncias Fiscais (ou, como preferem os empre-
sários, Benefícios Fiscais), que favorecem as mineradoras em detrimento do 
Estado e da sociedade. As mineradoras tem sua alíquota do Imposto de Impor-
tação (II) reduzida de 16% para 2% na importação de equipamentos usados na 
mineração. Quando a mineração é no Pará, tem ainda uma redução de 75% no 
IRPJ. As mineradoras também se beneficiam de Renúncias Fiscais que não são 
exclusivamente do setor, como manter os créditos de ICMS na exportação (que 
é isenta), distribuir lucros e dividendos sem pagamento de IRPF mesmo quan-
do remetidos para o exterior, e descontar do IRPJ juros sobre o capital próprio. 
Como o Patrimônio Líquido das mineradoras é elevado, o volume de juros sobre 
o capital próprio é bem expressivo.  Por exemplo, o minério de ferro extraído de 
Carajás, no Pará, com um faturamento de aproximadamente 20 bilhões de reais 
no ano de 2011, recolheu apenas R$ 30 milhões ao erário público, uma taxa de 
míseros 0,15%. (LOEBENS, 2019).

Portanto, é possível observar que as mineradoras, apesar de explorarem patrimô-
nio público não renovável e de propriedade da sociedade (União), não pagam impos-
tos nas exportações, recebem uma série de benefícios através das renúncias fiscais, e 
quando pagam os tributos são valores baixos, a título de imposto de renda e compensa-
ção financeira pela exploração de recursos não renováveis.15

14 Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996: Art. 3º O imposto não incide sobre: II - operações e 
prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados 
semielaborados, ou serviços.
15 Disponível em: http://ijf.org.br/a-mineracao-que-empobrece-o-brasil-por-joao-carlos-loebens/?fbcli-

http://ijf.org.br/a-mineracao-que-empobrece-o-brasil-por-joao-carlos-loebens/?fbclid=IwAR3v0sZZZOMyDzFTjrQIir8vr7eVqL_maCbYgK-X7lSP1-LQBGxhyJk5N6w
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4 Considerações finais: algumas considerações nas estimativas tributárias 
apresentadas pela empresa no EIA/RIMA

Primeiramente, é necessário apontar que o EIA/RIMA do projeto Mina Guaíba apre-
sentado pela empresa possui pouca consistência para aferir as estimativas demonstra-
das no relatório. Faltam elementos para compreender a base de cálculo das estimativas 
apresentadas pela empresa.

Ainda é possível constatar alguns pontos em relação aos possíveis tributos que 
serão arrecadados a partir do Projeto Mina Guaíba:  

• CFEM: a alíquota cotada para a compensação financeira nas atividades de ex-
tração mineral é baixa, comparada com outros países, além de poucos municí-
pios estarem recebendo esta contrapartida (no Brasil é pago alíquota de 2% do 
lucro líquido para compensação financeira nas atividades de extração mineral, 
enquanto que outros países variam as alíquotas entre 4%-7% do lucro bruto.

• ICMS: como provavelmente o carvão extraído seria escoado para o Polo Car-
boquímico, teria uma renúncia fiscal por 15 anos, conforme foi evidenciado no 
Protocolo de Intenção; Além disso, caso a produção seja exportada, terá isen-
ção de tributos com base na Lei Kandir. Portanto questiona-se: dos 23 anos em 
que a mineradora Copelmi estaria operando, considerando que 15 anos estão 
isentos de pagamento de ICMS, segundo o Protocolo de Intenções, os R$ 59 
milhões de ICMS ao ano que consta no EIA, seriam arrecadados somente nos 
últimos oito anos de operação da Mina?

• PIS/PASEP: entende-se estes tributos são revertidos em direitos trabalhistas e estão 
garantidos na legislação. Ou seja, não é favor, não é benefício. É obrigação.

Em linhas gerais, no Brasil, a tributação dos minérios, assim como de outros bens 
naturais, ainda estão calcados na sua capacidade de geração de receita e não em preo-
cupações ambientais e sociais. A mineração é uma falsa solução para alavancar o cres-
cimento econômico, pois diante dos lucros que as empresas mineradoras adquirem e 
o impacto socioambiental que causam, o retorno à população é um percentual muito 
pequeno. 

O modelo minero-energético adotado pelas empresas transnacionais, como de-
monstrado nessa breve explanação, se beneficia de uma “arquitetura da impunidade”.16 
A impunidade é mantida graças ao sistema hegemônico capitalista neoliberal que atua 
enfraquecendo os Estados e dando poder a um número cada vez mais reduzido de ato-
res empresariais e instituições financeiras. Para isso é preciso cooptar a democracia e 
moldar o sistema judiciário com base em interesses privados. Por um lado, não existe no 
direito internacional um marco legal para regular empresas transnacionais, muito menos 
um mecanismo ou corte para julgar crimes corporativos.17 Já as empresas encontram 

d=IwAR3v0sZZZOMyDzFTjrQIir8vr7eVqL_maCbYgK-X7lSP1-LQBGxhyJk5N6w
16 A expressão é utilizada para popularizar a análise de que a relação Empresa Transnacional-Estado e 
População é injusta e perversa. A arquitetura se estrutura a partir de um conjunto de leis nacionais (como 
as citadas aqui), assim como em contratos investidor-Estado, e ainda, tem como base os famigerados 
tratados e acordos de livre comércio (atualmente mais de 3 mil em vigor). Essa combinação constitui uma 
série de privilégios para o capital financeiro internacional de modo a interferir na soberania dos países, 
gerando apropriação de territórios e violando direitos. 
17 Amigos da Terra Internacional faz parte da Campanha Global para Reclamar a Soberania dos Povos 
Desmantelar o Poder das Transnacionais e Por Fim à Impunidade que, dentre outros processos, acom-
panha e incide no Grupo de Trabalho Intergovernamental das Nações Unidas sobre corporações transna-
cionais e outras empresas comerciais com respeito aos direitos humanos. O grupo de composição aberta 
já está indo para sua 6ª sessão de negociação (que ocorrerá em outubro de 2020) para a criação de um 

http://ijf.org.br/a-mineracao-que-empobrece-o-brasil-por-joao-carlos-loebens/?fbclid=IwAR3v0sZZZOMyDzFTjrQIir8vr7eVqL_maCbYgK-X7lSP1-LQBGxhyJk5N6w
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em instrumentos como a Resolução de Controvérsias Investidor-Estado (ISDS, sigla em 
inglês) ou no Centro Internacional para a Arbitragem de Disputas sobre Investimentos 
(ICSID, em sua sigla em inglês), instituição que integra o Banco Mundial, espaços efi-
cientes para proteger seus investimentos e assegurar que seus lucros não serão abala-
dos por políticas públicas – como, por exemplo, regulamentações em prol da saúde da 
população.18 A contradição é que o Estado ou uma comunidade afetada pelas atividades 
empresariais não podem entrar com processos judiciais contra as corporações nestes 
tribunais. 

O sistema faz uso de diferentes maquiagens para seguir atuando de maneira impu-
ne, é comum enxergar no discurso das empresas e nas suas agendas comerciais uma 
aparente perspectiva de gênero – porém sem mencionar causas de desigualdades, vio-
lências, etc.; de “sustentável” - com visões tecnicistas e individualistas colocando territó-
rios e saberes populares à serviço do capital e gerando acumulação primitiva através de 
mecanismos de financeirização da natureza; e até mesmo de classe – usualmente men-
cionam normas da Organização Internacional do Trabalho, mas não asseguram nenhum 
mecanismo que obrigue o cumprimento de leis trabalhistas. Essas e outras maquiagens 
enganam a população sobre as reais consequências da instalação de empresas ou das 
parcerias público-privadas. As promessas de crescimento econômico como resultado 
da implementação das empresas devem ser desmentidas e as injustiças que sustentam 
essa arquitetura visibilizadas.
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Pareceres antropológicos a respeito da presença 
indígena na Área de Influência Direta da Mina Guaíba

Metodologia abordada

A partir de pesquisa qualitativa realizada entre julho e setembro de 2019 nas aldeias 
Mbya Guarani Tekoá Guajayví e Tekoá Pekuruty, buscamos ressaltar falhas e omissões 
na realização do EIA-RIMA da Mina Guaíba no que diz respeito às referidas comunidades 
indígenas, erros que culminam na violação dos direitos conferidos aos povos indígenas 
pela legislação nacional e internacional. Embora o EIA-RIMA mencione comunidades 
indígenas em dois capítulos - no 8.3.5 “Uso e Ocupação do Solo” e no 8.3.8 “Conside-
rações sobre Comunidades Indígenas” -, os mesmos não caracterizam um Componente 
Indígena, dada a ausência quase completa de dados sobre as comunidades e também 
a ausência de Termo de Referência elaborado pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 
que sirva de base para os estudos. Nossa metodologia se baseou no método etnográfi-
co, através de saídas de campo, levantamento de dados primários e realização de entre-
vistas, além de revisão bibliográfica antropológica e arqueológica a respeito da presença 
indígena na região, bem como em torno da legislação nacional e internacional sobre os 
direitos territoriais dos povos indígenas. Serão abordados 3 eixos principais, divididos 
em 3 pareceres diferentes, a saber: primeiramente, a história dos processos de territo-
rialização (OLIVEIRA, 1998) dessas comunidades Mbyá Guarani que se viram, ao longo 
das últimas décadas, obrigadas a serem removidas dos seus territórios tradicionais em 
prol de diversas obras levadas a cabo por empresas privadas ou pelo próprio Estado. O 
segundo eixo aborda a relação particular que essas duas comunidades Mbyá Guarani 
desenvolvem com seu território e que lhes possibilitam sua reprodução social, cultural, 
espiritual e econômica, apontando que, ao outorgar o licenciamento para os empreende-
dores, abre-se a porta para a reprodução e legitimação das políticas de genocídio que 
vêm atingindo historicamente as populações indígenas. O último eixo aborda os descum-
primentos (atuais e futuros caso o licenciamento seja outorgado) das leis internacionais 
e nacionais de parte da empresa mineradora Copelmi Mineração Ltda. Os 3 pareceres 
foram realizados por pesquisadores integrantes do grupo de pesquisa Tecnologia, Meio 
Ambiente e Sociedade (TEMAS) e do Núcleo de Antropologia das Sociedades Indígenas 
e Tradicionais (NIT), ambos vinculados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFGRS).
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As aldeias Guajayvi e Pekuruty e suas invisibilidades 
no EIA-RIMA
Guilherme Sasso1 
Lorena Fleury2

Introdução: presença indígena na região do Delta do Jacuí e Lago Guaíba

Nesse primeiro momento, iremos expor como o empreendimento Mina Guaíba bus-
ca instalar-se em uma região de ocupação tradicional do povo Mbyá Guarani, contando 
com pelo menos duas aldeias no interior da Área de Influência Direta do empreendi-
mento, sem que essas tenham sido devidamente contempladas no estudo. Para tanto, 
apontaremos elementos que evidenciam a presença indígena na região há pelo menos 
600 anos, bem como a história das aldeias que seriam afetadas numa possível instala-
ção do empreendimento, comparando esses dados com as imprecisões e omissões do 
EIA-RIMA.

A região do Delta do Jacuí, onde busca se efetivar o empreendimento da Mina 
Guaíba, é uma tradicional área de circulação e ocupação territorial indígena, principal-
mente do povo Mbyá Guarani (PEREIRA; PRATES, 2012; MILHEIRA e WAGNER, 2014). 
A região do Lago Guaíba configurou historicamente, mesmo antes da colonização, um 
complexo de aldeias em ambas margens, de modo que hoje contamos com pelo menos 
37 Sítios Arqueológicos que apresentam datações entre 610 e 440 anos AP, abrangendo 
os territórios que hoje conhecemos como pertencentes aos municípios de Eldorado do 
Sul, Guaíba, Barra do Ribeiro, Porto Alegre e Viamão (DIAS; SILVA, 2013; MILHEIRA e 
WAGNER, 2014). Longe de dizerem respeito a um passado remoto, a presença guara-
ni na região é perene, sendo capaz de ter resistido ao longo processo de colonização 
desse território. Em alguns casos, algumas áreas nessa região foram devidamente de-
marcadas pela FUNAI como Terra Indígena, como no caso da TI Cantagalo, em Porto 
Alegre. Em outros, esse direito foi garantido pelo governo estadual, como no caso da 
Reserva Indígena Coxilha da Cruz, em Barra do Ribeiro. Há ainda aldeias que conta-
ram com doações de áreas privadas (aldeia Anhetenguá, na Lomba do Pinheiro, Porto 
Alegre), e várias que encontravam-se em situação de acampamento em áreas tradicio-
nais e acabaram reassentadas a partir de medidas de compensação socioambiental por 
conta de processos de duplicação de rodovias (Tape Porã, em Guaíba, e Ka’aguy Porã, 
em Barra do Ribeiro). Ainda há, sobretudo, muitas aldeias que aguardam os estudos de 
identificação territorial por parte da FUNAI, como a tekoá Pindó Mirim (Itapuã, Viamão), 
aldeia do Lami (Porto Alegre) e a Terra Indígena Arroio do Conde (Guaíba), entre outras. 
Ressaltamos que essa última TI mencionada é erroneamente identificada como perten-
cente ao povo kaingang em tabela presente na página 8.3-99 do EIA, no quadro 8.3.40 
“Territórios ocupados por grupos indígenas”. Trata-se, na verdade, de área reivindicada 
pelo povo guarani.

1 Graduado em Comunicação Social - Jornalismo (PUCRS) e Ciências Sociais - Antropologia (UFRGS). 
Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural (UFRGS). Membro do grupo de 
pesquisa Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade (TEMAS/UFRGS) (www.ufrgs.br/temas).
2 Professora adjunta do Departamento de Sociologia, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e do 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da (UFRGS). Doutora em Sociologia (UFRGS) 
e coordenadora do grupo de pesquisa Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade (TEMAS/UFRGS) (www.
ufrgs.br/temas).



166
sumário

Traçamos essa breve contextualização para apontar sobretudo a tradicionalidade 
da ocupação territorial da região pelos Mbyá Guarani. A diversidade de formas de regula-
rização fundiária das áreas onde se localizam as aldeias atesta a dificuldade que os indí-
genas encontram historicamente na efetivação do seu direito às terras tradicionalmente 
ocupadas. O mapa a seguir, elaborado pelo Conselho Estadual dos Povos Indígenas 
(CEPI-RS), ilustra bem a intensa ocupação indígena da região:

Fonte: CEPI-RS

Falhas e omissões nos capítulos 8.3.5 - Uso e ocupação do solo e 8.3.8 - 
Considerações sobre Comunidades Indígenas

No capítulo 8.3.5 - “Uso e ocupação do solo” do EIA-RIMA é corretamente aponta-
da a existência de duas comunidades indígenas no interior da Área de Influência Direta 
(AID) do empreendimento. Por outro lado, o estudo abstém-se de levantar qualquer in-
formação relevante a respeito delas, como veremos adiante. Elaboramos um mapa que 
aponta essa proximidade entre as aldeias e a área pretendida pelo empreendimento 
para facilitar a compreensão:
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No EIA-RIMA, as aldeias Guajaiví e Pekuruty são praticamente ignoradas. Não são 
apontados os nomes das comunidades, sua situação fundiária, número de famílias, nem 
as etnias de que fazem parte (p. 8.3-90). Além disso, se ambas comunidades são super-
ficialmente apontadas no EIA, qualquer referência a comunidades indígenas encontra-se 
completamente ausente no relatório final, o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). A 
primeira menção no EIA diz respeito à Tekoa Pekuruty, também conhecida como acam-
pamento Arroio Divisa, comunidade Mbyá-Guarani:

Alguns quilômetros após o entroncamento da BR-209 com a RS-401 e, às mar-
gens da BR-290, há um acampamento no qual vive a comunidade indígena. 
Vale ressaltar que as informações oficiais colhidas junto à FUNAI estão tratadas 
a seguir, no Capítulo 8.3.8 – Considerações sobre Comunidades Indígenas. (p. 
8.3-90).

Em seguida, é identificada a aldeia Guajaivi, também Mbyá-Guarani. No estudo ela 
é apresentada como “acampamento supostamente indígena”:

Além da comunidade acima mencionada e ainda de acordo com relatos do poder 
público de Charqueadas, no terreno ao lado da Fazenda São José, de proprieda-
de da antiga Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE, em área contígua 
à Fazenda, existe um acampamento, supostamente indígena. A Foto 8.3.50 a 
Foto 8.3.53 apresentam o acampamento indígena que se encontra às margens 
da RS-401” (8.3-91).

Cabe destacar que a aldeia Guajaiví não encontra-se em situação de acampa-
mento, como a outra comunidade indígena do Arroio Divisa. Trata-se de uma Reserva 
Indígena estadual, em processo de regularização fundiária, criada em 2013 através do 
procedimento administrativo SPI 006910-08.01/13-4 da antiga Secretaria do Desenvol-
vimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR), hoje Secretaria da Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento Rural (SEAPDR). Também é impreciso dizer que encontra-se “em 
terreno ao lado da Fazenda São José, de propriedade da CEEE”. Na verdade, trata-se 
da Fazenda Carola, de propriedade sim da CEEE, mas que através de um Termo de 
Cessão de Uso, foi cedida para a antiga SDR para assentamento da comunidade indí-
gena. A cessão de uso, por sua vez, foi fruto de uma complexa negociação que visava 
retirar a comunidade indígena de Arroio do Conde (erroneamente identificada no estudo 
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como área kaingang) para reassentamento, com vistas a viabilizar na antiga área indí-
gena (município de Guaíba) a construção de uma fábrica de caminhões. Em negociação 
com as comunidades indígenas ali localizadas, em 2013, a SDR proporcionou áreas em 
Camaquã (aldeia Guavira Poty), Cristal (aldeia Tava’i), Cachoeira do Sul (aldeia Guabiju/
Piquiri) e a própria área da aldeia Guajaivi, em Charqueadas.

O estudo também afirma que:

Conforme mencionado no Quadro 8.3.40, nas Áreas de Influência do empreendi-
mento foi identificada a Terra Indígena Arroio do Conde, que encontra-se a 9 Km 
do empreendimento, em processo de ‘estudo’, segundo a Funai, e caracterizada 
como ‘Tradicionalmente Ocupada’” (p. 8.3-100)

É justamente essa Terra Indígena em fase de identificação que deu origem à aldeia 
Guajayvi, embora a área de Arroio do Conde esteja atualmente desocupada por ter sido 
alvo de violenta reintegração de posse no passado e dos processos de assentamento 
realizados pela antiga SDR. É necessário frisar, contudo, que a área segue sendo reivin-
dicada como terra tradicional guarani e que a ausência de aldeias no local deve-se a vio-
lências cometidas pelo Estado em uma reintegração de posse repleta de irregularidades 
(alvo da Ação civil pública nº 2008.71.00.024096-9/RS da Justiça Federal, onde o Estado 
do RS foi condenado em primeira instância a indenizar a família do cacique à época 
Santiago Franco) em julho de 2008 e de pressões dos proprietários de terras no entorno.

Dito de outra forma: a Terra Indígena Arroio do Conde encontra-se sob estudo de 
identificação e delimitação territorial pela FUNAI. Por conta de violências perpetradas 
inclusive pelo Estado, a área foi desocupada em 2008 e reocupada em 2012 (segundo 
relatos do próprio cacique, que disponibilizamos no parecer número 2). No ano de 2013, 
foram oferecidas áreas do governo do estado do Rio Grande do Sul para reassentamen-
to dessa comunidade. Uma dessas áreas configura hoje justamente a aldeia Guajayvi, 
Reserva Indígena estadual em processo de regularização fundiária ignorada no estudo. 
Ou seja, a comunidade que é mencionada como “ acampamento supostamente indíge-
na” é uma aldeia estabelecida de forma legal e em caráter permanente, com respaldo de 
todos órgãos competentes a nível estadual, cujo processo de assentamento está intima-
mente ligado com a ocupação tradicional de áreas na região. Todas essas informações 
constam no processo administrativo referido anteriormente.

Se esses dados estão ausentes no estudo, não é por acaso. Mesmo se deparando 
com duas comunidades indígenas dentro da Área de Influência Direta do empreendi-
mento, a empresa responsável pelo EIA optou por não realizar levantamento de dados 
primários, como o trecho a seguir deixa explícito:

Vale sublinhar que não foram levantadas informações de dados primários juntos 
a essas comunidades. A presente pesquisa pautou-se, portanto, na observa-
ção / percepção em campo e compilação de dados secundários em escritório. 
Conforme citado, no Capítulo 8.3.8 são apresentadas as informações oficiais no 
tocante das comunidades indígenas da região e as tratativas realizadas com a 
FUNAI” (8.3-91).

A respeito do capítulo 8.3.8 há mais apontamentos a serem feitos. O estudo apre-
sentado pelo EIA-RIMA apoia-se basicamente em informações prestadas pela FUNAI 
e no livro “RS Índio: Cartografias sobre a produção de conhecimento”, de 2009. Essa 
base de dados proporciona uma série de equívocos e imprecisões contidas no capítulo 
que visa tratar das comunidades indígenas afetadas pelo empreendimento. Apoiando-se 
no livro mencionado, que já conta com dez anos da sua data de publicação, o estudo 
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ignora a intensa transformação desencadeada no território guarani na última década, 
que inclui áreas dentro da esfera de impacto da Mina Guaíba, por conta principalmente 
da duplicação da rodovia BR-116 e das políticas de etnodesenvolvimento da já referida 
SDR (atual SEAPDR). Podemos verificar essas imprecisões nos seguintes trechos: “As 
aldeias estariam localizadas, quase a sua totalidade, dentro de Terras Indígenas (TI’s) 
em processo de regulamentação fundiária por parte da Fundação Nacional do Índio (FU-
NAI)” (p. 8.3-99). E também nesse outro: “Raras áreas públicas foram convertidas em 
Terras Indígenas (Granja Vargas, Itapuã com 14 famílias e 22 ha)” (8.3-100).

No que diz respeito ao território Mbyá Guarani, etnia mais afetada pelo empreen-
dimento em questão, já não se pode dizer que a maior parte das aldeias, muito menos 
sua “quase totalidade”, encontra-se dentro de Terras Indígenas demarcadas pela FUNAI, 
nem que são raras as áreas públicas convertidas em reservas. A partir dos referidos 
processos de duplicação de rodovia, sobretudo no caso da BR-116 e BR-101, aliados à 
política de etnodesenvolvimento da SEAPDR, é possível dizer que cerca de metade das 
aldeias Mbyá Guarani não se encontram dentro de Terras Indígenas demarcadas pela 
FUNAI. A categoria de Terra Indígena pressupõe áreas já demarcadas ou ao menos a 
existência de Grupos de Trabalho (GT) para identificação e demarcação de terras a nível 
burocrático. No entanto, o próprio fato aqui mencionado de que cerca de metade das 
aldeias encontram-se fora dos procedimentos demarcatórios levados a cabo pela FUNAI 
apontam para a capacidade limitada da instituição de atender às demandas e garantir 
o direito indígena às suas terras tradicionais consagrado na Constituição Federal. É im-
portante ressaltar que, longe de uma simples imprecisão, tal afirmação leva no limite à 
negação e violação de direitos territoriais dos guarani no estado, como será apontado no 
terceiro parecer.

Quanto ao acampamento do Arroio Divisa, também é importante ressaltar um tre-
cho do EIA-RIMA que assim afirma:

A mobilidade dos grupos indígenas desdobra-se no espaço pela criação de 
acampamentos – provisórios ou mais permanentes, na beira de estradas (Petim, 
Passo Grande, Campo Bonito, Capivari, Irapuá), em espaços públicos urbanos 
(Morro do Osso, Lami, Dolores Duran, São Leopoldo etc.) ou sobre terrenos pri-
vados alugados ou comprados (Morro Santana, Vila Safira). Os acampamentos 
fazem parte de uma estratégia tradicional e milenar das famílias indígenas, que 
circulavam no espaço segundo a maturação e a disponibilidade dos recursos 
naturais (caça, pesca e coleta) e em função das estações do ano (p. 9.3-100)

Se tal afirmação não está incorreta, ela também omite fatos importantes. Os acam-
pamentos à beira de estrada não são meros pontos de passagem decorrentes da mobi-
lidade indígena, mas também consequência do esbulho territorial legado pelo processo 
colonizador (GARLET, 1997). Ou seja, são comunidades privadas da terra tradicional e 
do acesso ao meio ambiente e a recursos naturais de forma mais geral, que vivem con-
finadas em pequenas áreas de domínio público entre propriedades privadas e a faixa 
das estradas. O estudo falha em contextualizar essa situação vivida por comunidades 
indígenas em área de influência direta do empreendimento.

Uma situação muito semelhante a essa foi observada no caso da duplicação da 
BR-116 entre Guaíba e Pelotas, que contava com inúmeras comunidades em situação 
de acampamento, e apenas uma Terra Indígena e outras duas Reservas Indígenas de-
marcadas: o empreendedor optava por ignorar as comunidades em situação de acam-
pamento e buscava indenizar somente as áreas indígenas já regularizadas, alegando 
que aquelas eram “provisórias”, situação decorrente da caracterização, muitas vezes 
imprecisa e descontextualizada historicamente, dos Guarani como “nômades”. Tal pro-
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cedimento gerava uma dupla violação de direitos: se a FUNAI já falhava reiteradamente 
em reconhecer os direitos territoriais das comunidades em situação de acampamento, 
a própria invisibilidade decorrente de tal situação tornava a negar direitos ao não se re-
conhecer uma comunidade afetada por um grande empreendimento (GOBBI, 2015). Tal 
situação só foi corrigida e os direitos dessas comunidades devidamente assegurados 
através da contestação do EIA-RIMA e do Componente Indígena do Plano Básico Am-
biental (PBA) pelos indígenas junto à mediação do Ministério Público Federal. Do mesmo 
modo, a própria aldeia Pekuruty/ Arroio Divisa foi ignorada em um primeiro momento no 
EIA-RIMA da obra de duplicação da BR-290, violação posteriormente corrigida também 
graças à ação do MPF no sentido de garantir os direitos indígenas através da elaboração 
de um Componente Indígena anexado ao estudo de impacto.

Considerações finais 

Mesmo com duas aldeias Mbyá dentro de sua Área de Influência Direta (AID), 
como consta na página 8.3-90 do III Volume do EIA, o estudo não apresenta um Compo-
nente Indígena nos termos estabelecidos pela FUNAI conforme a legislação vigente. A 
Portaria Interministerial nº60, de 24 de março de 2015, bem como a Instrução Normativa 
nº 02, de 27 de março de 2015, preveem a necessidade de elaboração de Componente 
Indígena nos estudos de impacto ambiental de empreendimentos que afetem direta ou 
indiretamente comunidades indígenas. O EIA-RIMA demonstra ciência da existência da 
referida Portaria. No entanto, o empreendedor, bem como o órgão de licenciamento am-
biental competente, no caso a FEPAM, descumprem a Portaria ao não instarem a FUNAI 
a se manifestar através da elaboração de Termo de Referência (TR) que amparasse os 
estudos do EIA-RIMA.

Como isso é possível? É simples: ao evitar o levantamento primário de dados e 
não realizar pesquisa bibliográfica para além de um livro que conta com dez anos da 
data de publicação, o EIA-RIMA optou por ignorar as aldeias Guajayvi e Pekuruty em 
seus estudos. É evidente que a Portaria Interministerial nº60 recomenda que o compo-
nente indígena seja realizado nos casos em que há Terras Indígenas constituídas ou em 
processo de demarcação porque, via de regra, há possibilidade de sobreposição entre 
limites de Terras Indígenas e os limites da AID de empreendimentos que são difíceis ou 
impossíveis de serem identificados in loco. Deveria ser óbvio que, ao se deparar com 
comunidades inteiras dentro dos limites da AID, a FUNAI deveria ser comunicada. No 
entanto, é uma obviedade demasiada inconveniente para os interesses minerários. Tais 
irregularidades e omissões culminam na negação e violação dos direitos indígenas.

Para finalizar de forma sintética os apontamentos realizados, consideramos funda-
mental que a FUNAI seja notificada a respeito do empreendimento, para que então seja 
realizada a elaboração de um Componente Indígena, com levantamento aprofundado 
e minucioso das comunidades indígenas  que poderiam ser afetadas pelo empreen-
dimento. Além das duas aldeias exaustivamente mencionadas, existe a referida Terra 
Indígena Arroio do Conde, desocupada sob iminência de violência contra os guarani, 
mas atualmente sob estudo para identificação como terra tradicional. Por fim, julgamos 
necessário que se consulte demais órgãos indigenistas para além da FUNAI que podem 
prestar informações mais atualizadas a respeito de aldeias e comunidades que não se-
jam Terras Indígenas. O Conselho Estadual dos Povos Indígenas (CEPI), bem como a 
Divisão Indígena da SEAPDR podem auxiliar nesse processo, por estarem ativamente 
envolvidos nas políticas que culminaram em novas Reservas Indígenas nessa década 
recente, e que seriam afetadas no caso de efetivação do empreendimento em questão.
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Território, reprodução social, vida material e espiritual 
das comunidades Gajayví e Purukuty
Guilherme Sasso1 
Pablo Quintero2 
Clémentine Ismérie Maréchal3

Contexto social das aldeias Guajayvi e Purukuty

A aldeia Mbyá Guarani Guajayvi encontra-se situada dentro da Área de Influência 
Direta (AID) e a cerca de 1km da Área Diretamente Afetada (ADA) prevista pelo em-
preendimento Mina Guaíba. Conforme aponta o parecer anterior, trata-se de Reserva 
Indígena criada no ano de 2013, resultante de um termo de cooperação entre a comu-
nidade indígena afetada, a antiga Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR) 
e a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) do Rio Grande do Sul. Em 2014, o 
uso do território foi formalizado a partir do Termo de Cessão de Uso. Além disso, a Ação 
Civil Pública 502840204.2017.404.7100 discute a aquisição da área pela União para sua 
conversão em Reserva Indígena (RI). O território habitado pelas famílias Mbyá-Guarani 
encontra-se então em processo de regularização fundiária.

A comunidade que habita os 297 hectares da aldeia conta com 17 famílias (ao redor 
de 65 pessoas). A liderança Claudio Acosta declarou que, ao sair da aldeia de Arroio do 
Conde, os Guarani receberam promessas de parte do governo de Estado que incluíam 
a construção de casas de alvenaria, de uma escola, um posto de saúde assim como o 
corte dos eucaliptos em prol do reflorestamento da área:

Na troca dessa área (Arroio do Conde), a gente fez um projeto para governo: 
uma casa de alvenaria, a escola funcionando, posto de saúde... tudo que tem 
direitos aí né. E o governo aceitou tudo, e daí a outra coisa que a gente pediu 
também, onde tem mata de eucalipto para ele cortar e tocar esse mato para 
aldeias indígenas. Só que nenhum desses projetos foi feito, não foi cumprido”. 
Claudio Acosta, 14 de setembro de 2019.

No entanto, as 18 casas de madeira presentes na aldeia foram construídas pelos 
Guarani através de recursos próprios conforme comentou o cacique.

1 Graduado em Comunicação Social - Jornalismo (PUCRS) e Ciências Sociais - Antropologia (UFRGS). 
Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural (UFRGS). Membro do grupo de 
pesquisa Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade (TEMAS/UFRGS) (www.ufrgs.br/temas).
2 Professor adjunto do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
Social (UFRGS). Doutorado em Antropologia pela Universidad de Buenos Aires. Coordenador do Núcleo 
de Antropologia das Sociedades Indígenas e Tradicionais (NIT-UFRGS).
3 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (UFRGS) e faz parte do Núcleo de 
Antropologia das Sociedades Indígenas e Tradicionais (NIT).
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Casas de madeira construídas pelos Mbyá Guarani. Tekóa Guajayví, setembro de 2019.

A Escola de Ensino Fundamental da Aldeia Guajayví também aguarda recursos da 
Secretaria Estadual da Educação (Seduc) para a construção do prédio, visto que está 
até hoje sediada de forma provisória em uma construção de madeira. Recebe aproxi-
madamente 25 estudantes e conta com a participação de uma professora não indígena. 
No que diz respeito à saúde, a comunidade recebe atenção médica por parte da Secre-
taria Especial de Saúde Indígena (SESAI) do Ministério da Saúde. A cada dois meses, 
agentes municipais do Polo Base de Saúde Indígena de Porto Alegre – RS, vinculado ao 
Distrito Sanitário Especial Indígena Sul se deslocam até a comunidade para atender os 
Guarani. Como veremos adiante, em relação à saúde, os Mbyá Guarani utilizam tanto 
o sistema de saúde vinculado à SESAI quanto seus saberes próprios cuja continuidade 
é garantida através do acesso devido ao seu território. Em relação ao fornecimento de 
água potável, esse vem acontecendo de forma regular na aldeia mediante um convênio 
entre a DSEI Interior Sul e a Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN). As 
moradias não contam porém com um sistema de saneamento básico bem adaptado. 
Dessa maneira, a CORSAN abastece os reservatórios de água conforme a demanda dos 
representantes da comunidade.  

Todos esses elementos descritos estão ausentes no EIA-RIMA, e evidenciam o 
caráter de moradia permanente da comunidade no local. As políticas públicas que aten-
dem a aldeia, mesmo que de modo às vezes precário, corroboram que a comunidade 
conta com reconhecimento do Estado, ao contrário do que a caracterização do EIA como 
“acampamento supostamente indígena” sugere.
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Caixa de água na aldeia Guajayví, setembro de 2019

 

A aldeia Pekuruty, também conhecida como acampamento do Arroio Divisa, é uma 
comunidade formada por cerca de três famílias e aproximadamente dez pessoas. Os 
números variam devido à intensa mobilidade que caracteriza a cultura guarani, de forma 
que diversos membros dessas famílias ocupam de modo intermitente essa e outras al-
deias da região. Ainda assim, longe de caracterizar um acampamento “provisório”, esse 
modo de ocupação é uma estratégia que permite a sobrevivência nas condições precá-
rias de acampamento às margens da rodovia BR-290, no km 133, município de Eldorado 
do Sul. Segundo relato de lideranças locais, a comunidade se encontra no local há cerca 
de dez anos, quando buscou escapar dos impactos da duplicação da rodovia BR-116, 
que afetou a área onde algumas dessas famílias moravam anteriormente.

 A aldeia também conta com uma escola que funciona regularmente, bem como é 
atendida pela SESAI e conta com caixas d’água instaladas recentemente, visto que até 
pouco tempo a comunidade coletava água da sanga que corre entre o acampamento, e 
que, no entanto, é muito contaminada pelos agrotóxicos que escorrem das lavouras do 
entorno. 

Aspectos socioeconômicos e socioambientais das comunidades Mbyá 
Guarani Guajaiví e Pekuruty

A comunidade Mbyá Guarani de Guajayvi se sustenta graças principalmente à pro-
dução e comercialização de artesanato, da pesca, caça, colheita e da criação de ani-
mais. A área que foi destinada para a criação da aldeia é em grande medida imprópria ao 
modo de ser guarani, por ser um antigo horto florestal voltado ao monocultivo de eucalip-
to. A monocultura é caracterizada pela ausência de biodiversidade e empobrecimento do 
solo. Ainda assim, com a derrubada das árvores em algumas áreas para o assentamento 
da comunidade, foi possível aos guarani destinar algumas áreas para a roça tradicional 
(kokue). Atualmente, é possível ver a terra sendo preparada para o plantio de espécies 
tradicionais, como milho (avaxi), mandioca (mandio), melancia (xanjau), entre outras. 
Mudas de árvores nativas também foram plantadas pela comunidade, tanto de árvores 
frutíferas quanto de espécies que servem como medicina tradicional guarani.
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Plantas medicinais, aldeia Guajayví, setembro de 2019.

Encontra-se na comunidade várias mudas de árvores frutíferos e plantas medici-
nais. A economia Mbyá-Guarani está baseada diretamente na relação por eles desenvol-
vidos com seu território. Eles tiram seu sustento da natureza: as taquaras que servem a 
fabricar o artesanato são retiradas na própria aldeia frutas como a banana do mato, são 
coletadas nos 297 hectares pertencentes ao seu território e animais como galinhas são 
criadas soltas na aldeia.  



177
sumário

Espaço onde planeja-se o futuro plantio. Setembro de 2019, aldeia Guajayví

Galinhas criadas soltas na aldeia Guajaiví, setembro de 2019

Existe no território habitado pela comunidade Guajaiví uma área de mata nativa 
que forma um “cinturão verde” nos entornos da aldeia. São cerca de 30 hectares de ve-
getação extremamente importantes para a reprodução social e a organização socioeco-
nômica e espiritual da comunidade. Registra-se a existência de animais como capivaras, 
tatus e ratos do banhado, além de inúmeras plantas medicinais e também nascentes de 
arroios que se conectam com o rio Jacuí, sangas nas quais os Guarani costumam pescar 
conforme o cacique Cláudio Acosta comenta: “A gente tem uns matos aonde tem uma 
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nascente de uma sanga que vai atravessando, assim, no meio do arroio e aquela sanga, 
chega ao rio Jacuí, o pescador já pesca ali.”

A aldeia Pekuruty, por sua vez, também tem praticamente toda sua renda oriunda 
da atividade de artesanato, que é vendido à beira da rodovia. Nessa comunidade, tam-
bém é preparada a roça tradicional guarani, mesmo que no apertado espaço entre as ca-
sas e a faixa da rodovia. Do mesmo modo que na Guajayvi, galinhas são criadas soltas 
e a pesca em arroios do entorno auxilia na dieta das famílias. O nome da aldeia deriva 
de um tipo específico de taquara que é abundante no local, chamada de “pekuru” pelos 
guarani – daí o nome da aldeia, que quer dizer “mato de pekuru”. Essa taquara é muito 
utilizada na confecção de artesanatos e na construção de casas tradicionais guarani. 
Desse modo, a relação entre essa espécie vegetal nativa e os guarani possui um sentido 
material, econômico e ao mesmo tempo simbólico e cosmológico. 

Ainda assim, o impacto de uma possível mina no local não pode ser entendido 
como algo que vá apenas afetar a mata e a fauna enquanto “recursos” que os guarani 
acessam para sobreviver. Ao se referir a esses elementos, o cacique Estevão Garay, da 
aldeia Pekuruty, coloca de outra maneira: “essa árvore tem espírito, aquela outra tem 
outro espírito, bichinho tem espírito, mas o branco não sabe. Tudo que existe não quer 
morrer”. Ao apontar a taquara, afirma que eles extraem apenas pequenas partes do 
mato, apenas aquelas que são autorizadas pelo “dono da taquara”, entidade espiritual 
ligada a essa espécie com a qual os guarani se relacionam de modo respeitoso e com 
certa temeridade.

A relação entre os domínios ligados à floresta e o bem estar social das comuni-
dades indígenas foi exemplificado por inúmeros trabalhos antropológicos (DESCOLA, 
2012; LADEIRA, 2004; PRATES, 2012). Como ressalta Schaden (1962), para os Mbyá 
Guarani, o divino está presente na natureza, nas plantas e em todos os seres vivos. Para 
eles, cada ser possui alma e precisa ser respeitado como um ser vivo. Essa relação es-
pecial é identificada através de alguns elementos linguísticos: não existe em Guarani um 
termo para definir a “natureza” porque, como ressalta a antropóloga: “esse termo implica 
em uma divisão entre seres”. Contrariamente a nós que costumamos dividir o mundo em 
seres pensantes e não pensantes, os Mbyá Guarani não concebem que a natureza (o 
seu entorno) possa ser usado ao serviço da dominação do ser pensante (humano). Cláu-
dio Acosta explica tal relação ao mundo comparando o empreendimento Mina Guaíba a 
uma “cirurgia do corpo da terra”:  

É a mesma coisa que você faz uma cirurgia no corpo: o médico vai estar tirando 
um pedaço de carne de dentro do seu corpo, e vai querer fechar de novo, cos-
turar e tudo mais, só que tu não vai ficar a mesma coisa, a mesma pessoa. A 
mesma coisa é a terra, tu vai estar tirando embaixo da terra muitas coisas que 
segura ali a vida dessa terra, e vai estar querendo botar outra coisa no meio 
onde que foi feito esse buraco, só que não vai ficar a mesma coisa... Por cima vai 
estar. Como ele [Cristiano Weber na audiência pública de Eldorado do Sul] mos-
trou no projeto, parecia lindo, só que daí não tem a vida da terra, não tem mais. 
Tu vai plantar alguma coisa, e vai morrer ali porque não tem mais vida da terra. 
Então vai estar faltando a carne da terra, então não vai recuperar mais, mesmo 
que ele vai tentar, mas não vai recuperar mais. Por esse lado, como eu falei, já 
foi destruída nossa terra, como que vai estar querendo destruir mais ainda o que 
sobrou? Tem que tá cuidando desse que sobrou. Não vai ter, a empresa pode 
pagar milhões milhões pra nós, mas assim a gente não fica com isso contentes 
assim, não porque não vai voltar a mesma coisa… (Cláudio Acosta, 14 de setem-
bro de 2019, aldeia Guajuvira.)
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Além disso, a relação que liga os Guarani com seu território é associada a referen-
ciais cosmológicos que se inscrevem na história Mbyá-Guarani e que se passa de gera-
ção em geração. É nesse sentido que Cláudio Acosta ressaltou a necessidade de cortar 
os eucaliptos, para os Guarani, essa árvore é nova e não tem história (CHAMORRO, 
2017). Da mesma maneira, a caça, a pesca e as práticas xamânicas Guarani são inter-
ligadas e associadas a uma série de determinados papéis sociais enraizados em uma 
explicação histórica que, ao ser repassada de geração em geração permite a reprodução 
social e econômica daquele povo (BONAMIGO, 2009). Ao interromper-se a prática, por 
exemplo, da caça, da pesca ou da coleta de ervas medicinais imprescindíveis para a 
continuidade da prática autônoma dos cuidados do corpo e da saúde, é todo um sistema 
de reprodução social que se vê afetado provocando assim desequilíbrios importantes no 
tecido social das comunidades (SCHADEN, 1962).

Dessa maneira, Cláudio Acosta manifesta a preocupação da sua comunidade em 
relação aos impactos que causará o empreendimento Mina Guaíba sobre a saúde dos 
seus membros, como apontaremos a seguir.

Alguns dos impactos socioambientais do empreendimento da Mina Guaíba 
levantados pelos Mbyá Guarani

O impacto vai ser muito grande para nós, principalmente na saúde. Imagina o 
impacto, assim, poeiras enormes que vai tá no ar, e nós indígenas, nas aldeias 
andamos assim sem camisa. Expliquei um pouco pra comunidade porque que 
tem essa doença que pegaram, câncer e tudo mais. Então é a pior doença que 
vai acontecer para essas famílias, principalmente a criancinha que vai tá vindo 
no caso, então vai ser prejuízo muito grande. E outra coisa que o maquinário vai 
estar ali 24 horas, que vai ter barulho, que não vai ter sossego... então tudo que 
é lado vai ter impacto. A saúde, a tranquilidade, e o estrago da natureza.” Claudio 
Acosta, 14 de setembro de 2019.

O cacique manifesta sua preocupação em relação a três elementos centrais e inter-
conectados para o Mbyá Rekó (jeito de ser Mbyá Guarani): a saúde, a tranquilidade e os 
cuidados da “natureza”. Como apontou a liderança, o espaço doméstico (a aldeia) para 
os Mbyá Guarani é um espaço aberto, ao ar livre onde as crianças possam caminhar de 
pés descalços, “sem camisa” e sem risco de ficarem doentes, absorvendo resíduos de 
carvão.
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Menino Mbyá Guarani brincando na aldeia Guajayví, 14 de setembro de 2019.

Como ressalta o antropólogo francês Philippe Descola (2012) o domínio da floresta 
para as populações indígenas é um espaço domesticado que se mantém sob cuidado. 
Os Mbyá Guarani, nesse sentido, conhecem perfeitamente seu território e cuidam coti-
dianamente de todas as plantas e ervas medicinais que ali se encontram. Não querendo 
depender somente de um sistema de saúde ligado a conhecimentos não indígenas, os 
Mbyá Guarani encontram nos espaços de mata nativa, uma verdadeira “farmácia viva”. 
As ervas, raízes, plantas e folhas que se desenvolvem nesses espaços de vegetação 
são a fonte da saúde e da autonomia da comunidade no que se refere aos cuidados cor-
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porais e espirituais. Como ressalta o cacique, o território habitado por eles hoje, a aldeia 
Guajayví lhes proporciona tranquilidade e fonte de saúde:

Porque na verdade aqui, primeiro que o importante é que a criança se sente 
bem e alegre é… até então estamos há 6 anos aqui, nenhuma das criança foi 
no hospital assim, com uma doença grave... Então para nós, espiritualmente 
para nós, é bem tranquila. E também a gente tem algumas medicinas que foram 
terminadas, tem alguns pézinhos sobrando aqui, né. Então a gente dá valor pra 
aquelas plantas.  Por isso, a gente não vai sair daqui tão fácil, mesmo que o go-
verno ofereça outra área, não tem como a gente sair. (Cláudio Acosta, setembro 
de 2019, aldeia Guajayví).

Caso o empreendimento da Mina Guaíba seja aprovado, os Mbyá Guarani se verão 
forçados a modificar consideravelmente seu modo de vida, obrigados, para sobreviver, 
a tornar-se dependentes do mercado de trabalho nacional ao nível econômico e depen-
dentes de forma exclusiva de um sistema de saúde que além de seguir inadequado, não 
pode dar conta da cura de doenças ligadas a um sistema cosmológico mais amplo.

Ainda, Cláudio Acosta ressalta a importância da ligação que os Mbyá Guarani da 
aldeia Guajayví construíram com o território que se veria afetado pelo empreendimento 
da Mina Guaíba. A “tranquilidade” ressaltada pelo cacique ao se referir ao território da 
aldeia Guajayví expressa que o lugar da aldeia é o lugar certo onde a comunidade pode 
viver conforme o Nhande Mbyá Reko. O cacique nos relatou que a comunidade está 
planejando a construção de uma Opy (casa de reza) na aldeia. A Opy é uma referência 
espiritual e cultural importante para os Mbyá-Guarani que a consideram como a “uni-
versidade Guarani”, pois alí é onde eles aprendem saberes e valores do nhandereko 
(sistema cultural Guarani). Paralelamente, o território onde se encontra a aldeia Guajayvi 
recebeu a visita de vários Karaí (lideranças políticas-espirituais) oriundas de várias TI e 
regiões do sul do país. Essas visitas confirmam que também para os Mbyá-Guarani da 
região, o território é considerado como espiritualmente “válido” para o bom exercício e 
aprendizagem do nhandereko para as crianças que alí estão crescendo. De fato, várias 
crianças já nasceram na aldeia e para Cláudio Acosta, o nascimento das crianças na 
aldeia, também é um referente territorial importante:

Tem algumas crianças que já foi nascidas aqui, criadas aqui, então a gente não 
tem como sair daqui. E tem muita medicina também né, e se a gente deixar de 
novo... a população não-indígena vai estragar tudo. E aí? Também a gente, já foi 
feita muita coisa, então a gente fica por aqui mesmo.  Não tem como a gente sair 
daqui. (Cláudio Acosta, 14 de setembro de 2019).

Na aldeia Pekuruty, o temor também é grande. O cacique Estevão apenas ri quan-
do perguntamos a ele qual será o impacto de uma possível mina no local. Afirma: “vai ter 
castigo. Nhanderu vai castigar, porque Nhanderu não quer que tenha a mina, mas juruá 
vai fazer mesmo assim”. Do mesmo modo que o cacique Claudio, Estevão aponta que a 
mina trará doença e matará muitos seres vivos que “não querem morrer”. 

A negação e invisibilização dos Mbyá Guarani das aldeias Pekuruty e 
Guajaiví: mais um exemplo de racismo institucional

As lideranças indígenas ressaltaram sua indignação por um lado em relação ao 
fato de não terem sido consultadas pelos representantes do empreendimento e por outro 
pela falta de informação sobre o projeto da Mina Guaíba. Claudio Acosta aponta: “A em-
presa nem chegou a conversar conosco.”
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Além disso, apontaram também que em nenhum momento foram consideradas ou 
previstas medidas de compensação aos impactos socioambientais que irá gerar o em-
preendimento para com as comunidades Mbyá Guarani. Essas medidas deveriam ser 
relevadas em um Componente específico Indígena do Estudo de Impacto Ambiental.

Nesse estudo, a única menção à comunidade Mbya-Guarani da aldeia Guajuvira é 
feita da seguinte maneira:

Além da comunidade acima mencionada e ainda de acordo com relatos do poder 
público de Charqueadas, no terreno ao lado da Fazenda São José, de proprieda-
de da antiga Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE, em área contígua 
à Fazenda, existe um acampamento, supostamente indígena. A Foto 8.3.50 a 
Foto 8.3.53 apresentam o acampamento indígena que se encontra às margens 
da RS-401. (8.3-91).

O trecho acima citado exemplifica imprecisões com as quais foi tratada a “questão 
indígena” pelos responsáveis da elaboração do EIA. Conforme apontado anteriormente, 
a aldeia Guajayvi não pode ser chamada de “acampamento” pois é uma Reserva Indí-
gena Estadual em processo de regularização fundiária. Além disso, retratar os Mbyá 
Guarani da aldeia Guajayví como “supostamente indígenas” é um claro exemplo de des-
consideração e menosprezo em relação a essa comunidade e aos povos indígenas de 
forma geral.  Expressa-se nessas palavras, mais uma vez, a naturalização de relações 
sociais que subalternizam os povos indígenas e justificam a negação constante da sua 
existência. Dessa maneira, o trecho aqui citado configura-se como uma prática de racis-
mo institucional (OLIVEIRA, 2016).

Na audiência pública realizada em Eldorado do Sul em 27 de junho de 2019, o caci-
que Mbyá Guarani Claudio Acosta se manifestou e fez perguntas para os representantes 
da empresa:

Quero fazer uma pergunta aos empreendedores aqui: por que foi esquecida a al-
deia guarani de Charqueadas? É a minha pergunta principal, porque na verdade 
ela foi esquecida. [...]Esta terra é pra gente sobreviver, não para destruir. Então 
quero falar pra vocês: tem que conversar com a comunidade, fazer o levanta-
mento com a comunidade, porque a gente nem sabe o que está acontecendo. 
Fiquei sabendo ontem, mas quem vai sofrer daqui 20 a 30 anos são os filhos das 
famílias. Futuramente, vão acabar e destruir a comunidade em Charqueadas? 
(Claudio Acosta, audiência pública do dia 27 de junho de 2019 em Eldorado do 
Sul/RS).

Até hoje, o cacique não obtive resposta nem foi consultado pelos empreendedores 
da empresa Copelmi Mineração Ltda. Porém, Cláudio Acosta foi alvo de uma ameaça de 
morte e duas tentativas de intimidação entre o dia 13 e 20 de setembro. O mesmo regis-
trou Boletim de Ocorrência na quinta-feira 19 de setembro na 17ª Delegacia de Polícia 
Regional do Interior. Esse boletim relata que, em 13 de setembro por volta das 19 horas, 
um carro de cor prata parou em frente à aldeia e alguém de dentro do carro ficou filman-
do a movimentação dos indígenas. Já no dia seguinte, dois homens desceram de um 
carro branco portando pistolas e abordaram o cacique Cláudio Acosta dizendo-lhe que: 
“se registrassem algum movimento estranho na aldeia, tinham a permissão para atirar e 
matar”. Ainda, três dias depois, em 17 de setembro, dois homens em um carro vermelho 
pararam em frente do ponto de venda de artesanato dos Mbyá Guarani e ficaram filman-
do o movimento. Essas ameaças e tentativas de amedrontamento são um exemplo da 
adversidade do cenário sociopolítico vivido pelos povos indígenas no Brasil. Em menos 
de uma semana, na região metropolitana de Porto Alegre foram contabilizados 3 ataques 
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a mão armada por parte de autoridades privadas (seguranças) em comunidades Mbyá 
Guarani4.

Para Cláudio Acosta, que teve que buscar por sua conta informações sobre o proje-
to de mineração que irá atingir sua comunidade caso seja realizado, é o futuro dos seus 
filhos e netos que está em perigo.

Considerações finais

O EIA-RIMA apresentado pela empresa Copelmi Mineração LTDA não apresenta 
um Componente Indígena. Dessa maneira, resulta impossível quantificar por ora os im-
pactos e danos socioambientais que iriam atingir as comunidades Mbyá Guarani que se 
encontram na Área de Impacto Direito do projeto Mina Guaíba. Porém, a partir dos dados 
etnográficos aqui levantados, é possível apontar que tal empreendimento iria impactar 
consideravelmente o modo de vida social e econômico dos Mbyá-Guarani das Tekóa 
Purukuty e Guaijavi que como vimos encontra-se enraizado numa relação profunda com 
a natureza. Nesse sentido, podemos afirmar a que o projeto Mina Guaíba, caso seja rea-
lizado, desembocaria no reforçamento da institucionalização de práticas genocidas que 
negam os direitos e a existência dos povos indígenas.   
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A negação e omissão dos direitos dos povos 
indígenas previstos na legislação nacional e 
internacional vigente
Pablo Quintero5 
Clémentine Ismérie Maréchal6

Esse terceiro parecer tem como objetivo apontar à legislação internacional e nacio-
nal vigente relacionada com os direitos indígenas. Por um lado, parte dessa legislação 
não foi respeitada dentro do projeto Mina Guaíba conforme o Estudo de Impacto Ambien-
tal e por outro não a seria caso acontecesse a aprovação do licenciamento ambiental.

Os direitos à Consulta prévia e contemplação em medidas compensatórias  

Conforme se destaca nos dois pareceres anteriores, principalmente no primeiro, 
em nenhum momento durante a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental, as comu-
nidades indígenas Mbyá-Guarani da Tekóa Perukuty e Guajayví que habitam um territó-
rio pertencente à Área de Impacto Direto do empreendimento foram consultadas pelos 
proponentes do Projeto Mina Guaíba. Sendo assim, essas populações não receberam 
nenhuma informação respeito aos impactos que iria gerar tal empreendimento mas tam-
bém nenhuma proposta relativa a medidas compensatórias. Assim, concluímos que a 
legislação a seguir não foi cumprida pelos órgãos responsáveis da elaboração do EIA-
-RIMA:

Os artigos 8, 10, 19, 20 e 23 da Declaração das Nações Unidas sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas

Artigo 8

1. Os povos e pessoas indígenas têm direito a não sofrer assimilação forçada ou a 
destruição de sua cultura.

2. Os Estados estabelecerão mecanismos eficazes para a prevenção e a re-
paração de:

a) Todo ato que tenha por objetivo ou consequência privar os povos e as 
pessoas indígenas de sua integridade como povos distintos, ou de seus valores 
culturais ou de sua identidade étnica; 

b) Todo ato que tenha por objetivo ou consequência subtrair-lhes suas terras, 
territórios ou recursos.

c) Toda forma de transferência forçada de população que tenha por objetivo 
ou consequência a violação ou a diminuição de qualquer dos seus direitos.

d) Toda forma de assimilação ou integração forçadas.
e) Toda forma de propaganda que tenha por finalidade promover ou incitar a 

discriminação racial ou étnica dirigida contra eles.

5 Professor adjunto do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
Social (UFRGS). Doutorado em Antropologia pela Universidad de Buenos Aires. Coordenador do Núcleo 
de Antropologia das Sociedades Indígenas e Tradicionais (NIT-UFRGS).
6 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (UFRGS) e faz parte do Núcleo de 
Antropologia das Sociedades Indígenas e Tradicionais (NIT).
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Artigo 10:

Os povos indígenas não serão removidos à força de suas terras ou territórios. Ne-
nhum traslado se realizará sem o consentimento livre, prévio e informado dos povos in-
dígenas interessados e sem um acordo prévio sobre uma indenização justa e equitativa 
e, sempre que possível, com a opção do regresso.

Artigo 19

Os Estados consultarão e cooperarão de boa-fé com os povos indígenas interes-
sados, por meio de suas instituições representativas, a fim de obter seu consentimento 
livre, prévio e informado antes de adotar e aplicar medidas legislativas e administrativas 
que os afetem.

Artigo 20

1. Os povos indígenas têm o direito de manter e desenvolver seus sistemas ou ins-
tituições políticas, econômicas e sociais, de que lhes seja assegurado o desfrute de seus 
próprios meios de subsistência e desenvolvimento e de dedicar-se livremente a todas as 
suas atividades econômicas, tradicionais e de outro tipo.

2. Os povos indígenas privados de seus meios de subsistência e desenvolvi-
mento têm direito a uma reparação justa e equitativa.

Artigo 23

Os povos indígenas têm o direito de determinar e elaborar prioridades e estratégias 
para o exercício do seu direito ao desenvolvimento. Em especial, os povos indígenas têm 
o direito de participar ativamente da elaboração e da determinação dos programas de 
saúde, habitação e demais programas econômicos e sociais que lhes afetem e, na me-
dida do possível, de administrar esses programas por meio de suas próprias instituições.

O artigo 2 do Pacto Internacional dos Direitos civis e Políticos

 Artigo 2

1. Os Estados Partes do presente pacto comprometem-se a respeitar e garantir a 
todos os indivíduos que se achem em seu território e que estejam sujeitos a sua jurisdi-
ção os direitos reconhecidos no presente Pacto, sem discriminação alguma por motivo 
de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional 
ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer condição.

2. Na ausência de medidas legislativas ou de outra natureza destinadas a tornar 
efetivos os direitos reconhecidos no presente Pacto, os Estados Partes do presente Pac-
to comprometem-se a tomar as providências necessárias com vistas a adotá-las, levan-
do em consideração seus respectivos procedimentos constitucionais e as disposições do 
presente Pacto.

3. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a:
a) Garantir que toda pessoa, cujos direitos e liberdades reconhecidos no presente 

Pacto tenham sido violados, possa de um recurso efetivo, mesmo que a violência tenha 
sido perpetra por pessoas que agiam no exercício de funções oficiais;
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b) Garantir que toda pessoa que interpuser tal recurso terá seu direito determinado 
pela competente autoridade judicial, administrativa ou legislativa ou por qualquer outra 
autoridade competente prevista no ordenamento jurídico do Estado em questão; e a de-
senvolver as possibilidades de recurso judicial;

c) Garantir o cumprimento, pelas autoridades competentes, de qualquer decisão 
que julgar procedente tal recurso.

 

Artigo 4

1. Deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para salva-
guardar as pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos 
interessados.

2. Tais medidas especiais não deverão ser contrárias aos desejos expressos livre-
mente pelos povos interessados.

3. O gozo sem discriminação dos direitos gerais da cidadania não deverá sofrer 
nenhuma deterioração como consequência dessas medidas especiais.

O artigo 22 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos da 
Organização de Estados Americanos

Artigo 22

1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito 
de circular nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais.

2. Toda pessoa tem o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive do pró-
prio.

3. O exercício dos direitos acima mencionados não pode ser restringido senão em 
virtude de lei, na medida indispensável, numa sociedade democrática, para prevenir in-
frações penais ou para proteger a segurança nacional, a segurança ou a ordem públicas, 
a moral ou a saúde públicas, ou os direitos e liberdades das demais pessoas.

4. O exercício dos direitos reconhecidos no inciso 1 pode também ser restringido 
pela lei, em zonas determinadas, por motivo de interesse público.

5. Ninguém pode ser expulso do território do Estado do qual for nacional, nem ser 
privado do direito de nele entrar.

6. O estrangeiro que se ache legalmente no território de um Estado Parte nesta 
Convenção só poderá dele ser expulso em cumprimento de decisão adotada de acordo 
com a lei.

7. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro, em 
caso de perseguição por delitos políticos ou comuns conexos com delitos políticos e de 
acordo com a legislação de cada Estado e com os convênios internacionais.

8. Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja 
ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de vio-
lação por causa da sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões 
políticas.
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Os artigos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 e 16 da Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais

Artigo 2

1. Os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a partici-
pação dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a prote-
ger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade.

2. Essa ação deverá incluir medidas:
a) que assegurem aos membros desses povos o gozo, em condições de igualdade, 

dos direitos e oportunidades que a legislação nacional outorga aos demais membros da 
população;

b) que promovam a plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais 
desses povos, respeitando a sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradi-
ções, e as suas instituições;

c) que ajudem os membros dos povos interessados a eliminar as diferenças sócio 
- econômicas que possam existir entre os membros indígenas e os demais membros da 
comunidade nacional, de maneira compatível com suas aspirações e formas de vida.

Artigo 3

1. Os povos indígenas e tribais deverão gozar plenamente dos direitos humanos 
e liberdades fundamentais, sem obstáculos nem discriminação. As disposições desta 
Convenção serão aplicadas sem discriminação aos homens e mulheres desses povos.

2. Não deverá ser empregada nenhuma forma de força ou de coerção que viole 
os direitos humanos e as liberdades fundamentais dos povos interessados, inclusive os 
direitos contidos na presente Convenção.

Artigo 4

1. Deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para salva-
guardar as pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos 
interessados.

2. Tais medidas especiais não deverão ser contrárias aos desejos expressos livre-
mente pelos povos interessados.

3. O gozo sem discriminação dos direitos gerais da cidadania não deverá sofrer 
nenhuma deterioração como consequência dessas medidas especiais.

Artigo 5

Ao se aplicar as disposições da presente Convenção:
a) deverão ser reconhecidos e protegidos os valores e práticas sociais, culturais 

religiosos e espirituais próprios dos povos mencionados e dever-se-á levar na devida 
consideração a natureza dos problemas que lhes sejam apresentados, tanto coletiva 
como individualmente;

b) deverá ser respeitada a integridade dos valores, práticas e instituições desses 
povos;
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c) deverão ser adotadas, com a participação e cooperação dos povos interes-
sados, medidas voltadas a aliviar as dificuldades que esses povos experimentam 
ao enfrentarem novas condições de vida e de trabalho.

Artigo 6

1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão:
a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, parti-

cularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas 
medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente;

b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam participar 
livremente, pelo menos na mesma medida que outros setores da população e em todos 
os níveis, na adoção de decisões em instituições efetivas ou organismos administrativos 
e de outra natureza responsáveis pelas políticas e programas que lhes sejam concer-
nentes;

c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições e iniciativas 
dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos necessários para esse fim.

2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser efetuadas 
com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um 
acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas.

Artigo 7

1. Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas, próprias priorida-
des no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em que ele afete as 
suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como as terras que ocupam 
ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida do possível, o seu próprio desen-
volvimento econômico, social e cultural. Além disso, esses povos deverão participar da 
formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de desenvolvimento nacional 
e regional suscetíveis de afetá-los diretamente.

2. A melhoria das condições de vida e de trabalho e do nível de saúde e educação 
dos povos interessados, com a sua participação e cooperação, deverá ser prioritária nos 
planos de desenvolvimento econômico global das regiões onde eles moram. Os projetos 
especiais de desenvolvimento para essas regiões também deverão ser elaborados de 
forma a promoverem essa melhoria.

3. Os governos deverão zelar para que, sempre que for possíve1, sejam efetuados 
estudos junto aos povos interessados com o objetivo de se avaliar a incidência social, 
espiritual e cultural e sobre o meio ambiente que as atividades de desenvolvimento, pre-
vistas, possam ter sobre esses povos. Os resultados desses estudos deverão ser con-
siderados como critérios fundamentais para a execução das atividades mencionadas.

4. Os governos deverão adotar medidas em cooperação com os povos interessa-
dos para proteger e preservar o meio ambiente dos territórios que eles habitam.

Artigo 15

1. Os direitos dos povos interessados aos recursos naturais existentes nas suas 
terras deverão ser especialmente protegidos. Esses direitos abrangem o direito desses 
povos a participarem da utilização, administração e conservação dos recursos mencio-
nados.
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2. Em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos minérios ou dos recursos 
do subsolo, ou de ter direitos sobre outros recursos, existentes nas terras, os governos 
deverão estabelecer ou manter procedimentos com vistas a consultar os povos interes-
sados, a fim de se determinar se os interesses desses povos seriam prejudicados, e em 
que medida, antes de se empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção 
ou exploração dos recursos existentes nas suas terras. Os povos interessados deverão 
participar sempre que for possível dos benefícios que essas atividades produzam, e 
receber indenização equitativa por qualquer dano que possam sofrer como resultado 
dessas atividades.

Artigo 16

1. Com reserva do disposto nos parágrafos a seguir do presente Artigo, os povos 
interessados não deverão ser transladados das terras que ocupam.

2. Quando, excepcionalmente, o translado e o reassentamento desses povos sejam 
considerados necessários, só poderão ser efetuados com o consentimento dos mesmos, 
concedido livremente e com pleno conhecimento de causa. Quando não for possível 
obter o seu consentimento, o translado e o reassentamento só poderão ser realizados 
após a conclusão de procedimentos adequados estabelecidos pela legislação nacional, 
inclusive enquetes públicas, quando for apropriado, nas quais os povos interessados 
tenham a possibilidade de estar efetivamente representados.

3. Sempre que for possível, esses povos deverão ter o direito de voltar a suas ter-
ras tradicionais assim que deixarem de existir as causas que motivaram seu translado e 
reassentamento.

4. Quando o retorno não for possível, conforme for determinado por acordo ou, na 
ausência de tais acordos, mediante procedimento adequado, esses povos deverão rece-
ber, em todos os casos em que for possível, terras cuja qualidade e cujo estatuto jurídico 
sejam pelo menos iguais aqueles das terras que ocupavam anteriormente, e que lhes 
permitam cobrir suas necessidades e garantir seu desenvolvimento futuro. Quando os 
povos interessados prefiram receber indenização em dinheiro ou em bens, essa indeni-
zação deverá ser concedida com as garantias apropriadas.

5. Deverão ser indenizadas plenamente as pessoas transladadas e reassentadas 
por qualquer perda ou dano que tenham sofrido como consequência do seu deslocamen-
to.

Discriminações aos povos indígenas

Encontra-se no EIA-RIMA uma única referência à comunidade Guajayvi, que habita 
um território situado na Área de Impacto Direto do empreendimento. A seguir:

Além da comunidade acima mencionada e ainda de acordo com relatos do poder 
público de Charqueadas, no terreno ao lado da Fazenda São José, de proprieda-
de da antiga Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE, em área contígua 
à Fazenda, existe um acampamento, supostamente indígena. (EIA-RIMA, 
p.391)

Essa única referência, por colocar em dúvida à identidade indígena dos membros 
da comunidade expressa uma profunda discriminação em relação à referida e constitui 
então uma violação da legislação a seguir:

O Artigo 1 e 2 da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas preveem que:
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Artigo 1

Os indígenas têm direito, a título coletivo ou individual, ao pleno desfrute de todos 
os direitos humanos e liberdades fundamentais reconhecidos pela Carta das Nações 
Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o direito internacional dos direi-
tos humanos.

Artigo 2

Os povos e pessoas indígenas são livres e iguais a todos os demais povos e indi-
víduos e têm o direito de não serem submetidos a nenhuma forma de discriminação no 
exercício de seus direitos, que esteja fundada, em particular, em sua origem ou identida-
de indígena.

Do Respeito aos Direitos Territoriais e a um sistema cultural, social e 
econômico diferenciado

Como foi ressaltado no parecer 2, as populações Mbyá Guarani das aldeias Gua-
jayví e Pekuruty possuem instituições e formas de vida social, econômica e espiritual 
próprias e diferenciadas que são profundamente ligadas ao domínio da floresta.  Em 
relação ao que tange aos seus direitos territoriais, o reconhecimento e o respeito da sua 
cultura, da sua economia, das suas instituições sociais e espirituais, a legislação a seguir 
não seria respeitada caso seja concedido o licenciamento ambiental para a empresa 
Copelmi Mineração Ltda dentro do quadro do Projeto Mina Guaíba:

Os Artigos 5, 8 (ver supra), 20 (ver supra), 24, 25 e 26 da Declaração das 
Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas

Artigo 5

Os povos indígenas têm o direito de conservar e reforçar suas próprias instituições 
políticas, jurídicas, econômicas, sociais e culturais, mantendo ao mesmo tempo seu di-
reito de participar plenamente, caso o desejem, da vida política, econômica, social e 
cultural do Estado.  

Artigo 24

1. Os povos indígenas têm direito a seus medicamentos tradicionais e a man-
ter suas práticas de saúde, incluindo a conservação de suas plantas, animais e 
minerais de interesse vital do ponto de vista médico. As pessoas indígenas têm 
também direito ao acesso, sem qualquer discriminação, a todos os serviços so-
ciais e de saúde.

2. Os indígenas têm o direito de usufruir, por igual, do mais alto nível possível de 
saúde física e mental. Os Estados tomarão as medidas que forem necessárias para al-
cançar progressivamente a plena realização deste direito.

Artigo 25

Os povos indígenas têm o direito de manter e de fortalecer sua própria relação es-
piritual com as terras, territórios, águas, mares costeiros e outros recursos que tradicio-
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nalmente possuam ou ocupem e utilizem, e de assumir as responsabilidades que a esse 
respeito incorrem em relação às gerações futuras.

Artigo 26

1. Os povos indígenas têm direito às terras, territórios e recursos que possuem e 
ocupam tradicionalmente ou que tenham de outra forma utilizado ou adquirido.

2. Os povos indígenas têm o direito de possuir, utilizar, desenvolver e controlar as 
terras, territórios e recursos que possuem em razão da propriedade tradicional ou de 
outra forma tradicional de ocupação ou de utilização, assim como aqueles que de outra 
forma tenham adquirido.

3. Os Estados assegurarão reconhecimento e proteção jurídicos a essas terras, 
territórios e recursos. Tal reconhecimento respeitará adequadamente os costumes, as 
tradições e os regimes de posse da terra dos povos indígenas a que se refiram.

O artigo 27 do Pacto Internacional dos Direitos civis e Políticos

Artigo 27

Nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, as pessoas 
pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito de ter, conjuntamente 
com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de professar e praticar sua 
própria religião e usar sua própria língua.

O artigo 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais

Artigo 1

1. Todos os povos têm direito a autodeterminação. Em virtude desse direito, de-
terminam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento 
econômico, social e cultural.

2. Para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor livremente 
de suas riquezas e de seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações decorren-
tes da cooperação econômica internacional, baseada no princípio do proveito mútuo, e 
do Direito Internacional. Em caso algum, poderá um povo ser privado de seus próprios 
meios de subsistência.

3. Os Estados Partes do Presente Pacto, inclusive aqueles que tenham a responsa-
bilidade de administrar territórios não-autônomos e territórios sob tutela, deverão promo-
ver o exercício do direito à autodeterminação e respeitar esse direito, em conformidade 
com as disposições da Carta das Nações Unidas.

O artigo 21 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos da 
Organização de Estados Americanos
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Artigo 21

1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo dos seus bens.  A lei pode subordinar 
esse uso e gozo ao interesse social.

2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante o pagamento 
de indenização justa, por motivo de utilidade pública ou de interesse social e nos casos 
e na forma estabelecidos pela lei.

3. Tanto a usura como qualquer outra forma de exploração do homem pelo homem 
devem ser reprimidas pela lei.

Os artigos 5 (ver supra), 8, 10 14, 15 (ver supra), 16 (ver supra) e 23 da 
Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos 
Indígenas e Tribais

Artigo 8

1. Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados deverão ser levados na 
devida consideração seus costumes ou seu direito consuetudinário.

2. Esses povos deverão ter o direito de conservar seus costumes e instituições pró-
prias, desde que eles não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais definidos 
pelo sistema jurídico nacional nem com os direitos humanos internacionalmente reco-
nhecidos. Sempre que for necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para se 
solucionar os conflitos que possam surgir na aplicação deste principio.

3.   A aplicação dos parágrafos 1 e 2 deste Artigo não deverá impedir que os mem-
bros desses povos exerçam os direitos reconhecidos para todos os cidadãos do país e 
assumam as obrigações correspondentes.

Artigo 10

1. Quando sanções penais sejam impostas pela legislação geral a membros dos 
povos mencionados, deverão ser levadas em conta as suas características econômicas, 
sociais e culturais.

2. Dever-se-á dar preferência a tipos de punição outros que o encarceramento.

Artigo 14

1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de 
posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos apropriados, 
deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de 
utilizar terras que não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, tradi-
cionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência. 
Nesse particular, deverá ser dada especial atenção à situação dos povos nômades e dos 
agricultores itinerantes.

2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar 
as terras que os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efe-
tiva dos seus direitos de propriedade e posse.

3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico 
nacional para solucionar as reivindicações de terras formuladas pelos povos interessa-
dos.
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Artigo 23

1. O artesanato, as indústrias rurais e comunitárias e as atividades tradicionais e re-
lacionadas com a economia de subsistência dos povos interessados, tais como a caça, a 
pesca com armadilhas e a colheita, deverão ser reconhecidas como fatores importantes 
da manutenção de sua cultura e da sua autosuficiência e desenvolvimento econômico. 
Com a participação desses povos, e sempre que for adequado, os governos deverão 
zelar para que sejam fortalecidas e fomentadas essas atividades.

2. A pedido dos povos interessados, deverá facilitar-se aos mesmos, quando for 
possível, assistência técnica e financeira apropriada que leve em conta as técnicas tradi-
cionais e as características culturais desses povos e a importância do desenvolvimento 
sustentado e equitativo.

O artigo 231 da Constitução Federal de 1988

Artigo 231

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, compe-
tindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

1. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 
caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a 
sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

2. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse per-
manente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes.

3. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a 
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados 
com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-
-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

4. As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos 
sobre elas, imprescritíveis.

5. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad referendum 
do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua 
população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacio-
nal, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.

6. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por 
objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a ex-
ploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado 
relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não 
gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, 
na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé.

7. Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, §§ 3º e 4º.
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O Artigo 2, 6, 18 e 19 do Estatuto do Índio de 1973

Artigo 2

Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos das res-
pectivas administrações indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção das 
comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos:

1. estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre que possível a 
sua aplicação;

2. prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não integrados 
à comunhão nacional;

3. respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento, as pe-
culiaridades inerentes à sua condição;

4. assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e 
subsistência;

5. garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat, proporcionando-lhes 
ali recursos para seu desenvolvimento e progresso;

6. respeitar, no processo de integração do índio à comunhão nacional, a coesão 
das comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e costumes;

7. executar, sempre que possível mediante a colaboração dos índios, os programas 
e projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas;

8. utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades pessoais do índio, 
tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e a sua integração no processo de 
desenvolvimento;

9. garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da Constituição, a pos-
se permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusi-
vo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes;

10. garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos que em face 
da legislação lhes couberem.

Artigo 6

Serão respeitados os usos, costumes e tradições das comunidades indígenas e 
seus efeitos, nas relações de família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e 
nos atos ou negócios realizados entre índios, salvo se optarem pela aplicação do direito 
comum.

Artigo 18

As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou 
negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indíge-
na ou pelos silvícolas.

1. Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comu-
nidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade 
agropecuária ou extrativa.
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Artigo 19

As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência 
ao índio, serão administrativamente demarcadas, de acordo com o processo estabeleci-
do em decreto do Poder Executivo.

1. A demarcação promovida nos termos deste artigo, homologada pelo Presidente 
da República, será registrada em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União (SPU) 
e do registro imobiliário da comarca da situação das terras.

2. Contra a demarcação processada nos termos deste artigo não caberá a con-
cessão de interdito possessório, facultado aos interessados contra ela recorrer à ação 
petitória ou à demarcatória.

Considerações finais

Baseado nos dois pareceres anteriores, esse laudo apontou as omissões e ne-
gações do EIA-RIMA referentes à legislação nacional e internacional relacionada aos 
direitos dos povos indígenas. Aponta-se nesse sentido que os empreendedores do Pro-
jeto Mina Guaíba descumpriram os artigos referentes à legislação citada no 3.1 e 3.2. 
Por outro lado, conforme os estudos etnográficos realizados, caso o licenciamento seja 
outorgado para os empreendedores, os artigos referentes à legislação apontada no 3.3 
seriam descumpridos.  
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Parecer sobre aspectos da saúde no contexto do 
projeto de implantação da mina de carvão em Guaíba 
– RS
Carmem Regina Giongo1 
Simone Cristine dos Santos Nothaft2

Tópicos abordados

Este parecer apresentará inicialmente uma contextualização geral sobre os gran-
des empreendimentos e os impactos provocados nas comunidades atingidas. Na se-
quência abordará a metodologia utilizada para análise documental do projeto em pauta. 
Posteriormente será discutido especificamente a Mina Guaíba, problematizando os es-
tudos ambientais realizados e as carências encontradas no que se refere a saúde das 
populações afetadas pela obra. Finalmente serão expostas as considerações finais do 
documento. Diante disso e em consonância com o Edital de Consulta, Manifestação e 
Audiência Pública referente ao EIA-RIMA (Estudo de Impacto Ambiental – Relatório de 
Impacto Ambiental) do Licenciamento Prévio de lavra de carvão  da Mina Guaíba publi-
cado pela FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental  Henrique Luiz Roessler) 
em maio 9 de 2019, este parecer possui o objetivo de analisar os aspectos relacionados 
a saúde da população atingida pela construção da Mina de Carvão Guaíba, visando 
construir possíveis recomendações para o EIA-RIMA em análise.

Metodologia

A partir das orientações de Cellard (2008), foram realizados os seguintes proce-
dimentos de análise documental: a) seleção dos documentos, neste caso, EIA-RIMA; 
b) contextualização histórica-social dos materiais; c) análise da origem do documento, 
abrangendo autoria, fonte, instituições envolvidas, tipo de documento; d) leituras diver-
sas do material, buscando a compreensão de termos técnicos, expressões e contra-
dições; e) entendimento global do material; e f) extração dos principais elementos de 
análise tomando como central os aspectos de saúde das populações afetadas pelo em-
preendimento. A partir deste processo foi elaborado este parecer visando consolidar e 
apresentar as principais lacunas identificadas. Cabe salientar que este parecer não es-
gota as possibilidades de análise e os inúmeros aspectos identificados, mas apresenta 
norteadores principais para pensar as carências da temática da saúde nos estudos rea-
lizados pelo projeto Mina Guaíba. 

Contextualização

São diversos os modos de apropriação dos espaços sob a justificativa do desenvol-
vimento regional, nacional e internacional. Dentre eles, podem ser citados os projetos de 

1 Doutora e Pós-Doutora em Psicologia e Social e Institucional (UFRGS). Pesquisadora do Núcleo de Es-
tudos e Pesquisas em Saúde e Trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Docente do curso 
de Psicologia da Universidade Feevale.
2 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde na Universidade Comunitária da 
Região de Chapecó (UNOCHAPECO). Membro do Grupo de Pesquisa Ambiente e Saúde da Unochapecó 
na Linha de Avaliação de Impacto na Saúde. Docente no Curso de Enfermagem Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) Erechim.
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infraestrutura logística (estradas, rodovias, hidrovia e portos), de infraestrutura social e 
urbana (habitação, saneamento, resorts e hotéis “ecológicos” de luxo, aterros sanitários 
ou de rejeitos tóxicos), de infraestrutura para a agroindústria e para as produções agrí-
colas em larga escala e de infraestrutura para geração de energia (PACHECO; PORTO; 
ROCHA, 2013). Essas obras são responsáveis pela desterritorialização e por intensas 
mudanças nos modos de vida e trabalho de milhares de pequenos produtores rurais e 
de indígenas no Brasil e no mundo. Entre os impactos mais comuns, estão os desloca-
mentos físicos, a interrupção dos meios de subsistência e a quebra das comunidades 
(BANCO MUNDIAL, 2004). 

Historicamente no Brasil, essas obras tem sido associadas pela literatura como 
possíveis geradoras de “concentração de riquezas, processos decisórios poucos de-
mocráticos, exploração insustentável dos recursos naturais e desrespeito aos direitos 
humanos fundamentais da população” – como saúde, moradia, ambiente saudável, par-
ticipação e preservação da cultura e da integridade comunitárias (PORTO; PACHECO; 
LEROY, 2013, p. 13).

Neste contexto, um importante aspecto a ser analisado é que os megaprojetos nem 
sempre incluem em seus estudos dados aprofundados sobre os impactos à saúde dos 
atingidos, bem como as modificações ambientais que influenciarão na saúde da comu-
nidade, ao se considerar o conceito amplo de saúde, seus determinantes e condicionan-
tes. Sendo assim, e consequentemente, os custos com estes aspectos também não são 
contabilizados. Sem essa estimativa, são as comunidades atingidas que pagam pelos 
prejuízos e danos vivenciados (SILVEIRA; ARAÚJO NETO, 2014). Afinal, sabe-se que, 
diante das transformações ambientais, culturais, sociais e econômicas provocadas pelos 
grandes empreendimentos, além do estabelecimento de problemas clássicos de saúde, 
como as doenças crônicas e transmissíveis, observa-se o surgimento de diversos outros 
danos, como: a violência e os conflitos que se estabelecem entre os diferentes grupos 
sociais envolvidos; a insegurança alimentar frente às transformações do uso do solo e 
do território; e os prejuízos à qualidade de vida, ante ao desrespeito dos modos de vida 
das populações tradicionais (PACHECO; PORTO; ROCHA, 2013). 

Existe grande evidência de que, diante das transformações dos sistemas naturais 
da terra, todas as dimensões da saúde humana sejam afetadas e é provável que a car-
ga de doença associada às alterações do ecossistema global seja grande e crescente 
(MYERS et al., 2013). Desse modo, os grandes empreendimentos mudam não só o ce-
nário das populações atingidas como também suas histórias, sua organização política e 
social, além de suas condições de vida, de trabalho e de saúde. 

Projeto Mina Carvão Guaíba

A Mina de Carvão Guaíba, situada nos municípios de Charqueadas e de Eldorado 
do Sul, no estado do Rio Grande do Sul é de responsabilidade da Copelmi Mineração 
Ltda e os estudos ambientais foram desenvolvidos pela ABG Engenharia e Consultoria 
Ambiental Ltda. e pela Tetra Tech Engenharia e Consultoria Ltda. Conforme dados do 
RIMA, o empreendimento estima extrair 166 milhões de toneladas de carvão bruto ao 
longo de 23 anos de operação.

Frente a exposto foi realizada uma análise documental do EIA-RIMA do empreen-
dimento com foco principal na avaliação da saúde das populações atingidas. No que 
concerne aos aspectos da saúde, cabe destacar que neste parecer é utilizado o concei-
to construído a partir da análise e compreensão dos Determinantes Sociais da Saúde 
(DSS). Assim, entende-se que a saúde está relacionada diretamente aos determinantes 
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econômicos, sociais, ambientais e, também, aos direitos civis, sendo reconhecida “como 
um processo social, fundamentado na base material de sua produção e na articulação 
de processos biológicos e sociais” (MENDES; WUNSCH, 2011, p. 472).  O Ministério da 
Saúde (2006, p. 09) define saúde como “resultado dos modos de organização da produ-
ção, do trabalho e da sociedade em determinado contexto histórico”, aspectos já mencio-
nados na Lei 8.080 de 1990, que regulamenta as ações e os serviços de saúde no Brasil 
(BRASIL, 1990). Neste sentido a compreensão das condições de vida, do processo de 
saúde e adoecimento, da vulnerabilidade de grupos sociais e da degradação do meio 
ambiente, está diretamente atrelada a análise das “inter-relações produção/trabalho, am-
biente e saúde, determinadas pelo modo de produção e consumo hegemônico em uma 
dada sociedade” (DIAS et al, 2009, p. 2063). 

Os DSS são definidos pela OMS (2009) como “o conjunto das condições sociais 
nas quais a população vive e trabalha”. Desta forma, são expressos por três tipos de 
fatores: a) materiais, como habitação, alimentação, trabalho, saneamento e outros; b) 
psicossociais e comportamentais; e c) biológicos (WHO, 2005). Em outras palavras, con-
forme a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) (2014), 
os DSS incluem condições socioeconômicas, culturais e ambientais de uma sociedade, 
relacionando-se com as condições de vida e trabalho, como habitação, saneamento, 
ambiente de trabalho, serviços de saúde e educação, incluindo também a trama de redes 
sociais e comunitárias (CNDSS, 2008).

Considerando tal concepção, alguns elementos podem ser destacados a partir da 
análise dos estudos ambientais da Mina de Carvão Guaíba:

• O RIMA, página 73, afirma que “as obras de implantação do empreendimento 
causarão uma alteração gradual na paisagem, uma vez que as características 
rurais darão, progressivamente, lugar para uma paisagem industrial, em função 
da implantação da área de lavra e dos serviços diretos e indiretos que floresce-
rão com o tempo”. 

• Na página 72 do RIMA é mencionado que “projetos de infraestrutura, em geral, 
geram certo grau de expectativa na população local e do entorno imediato da 
área do Projeto. Na Mina Guaíba não é diferente. Na fase de planejamento do 
projeto, a divulgação da intenção de efetivar a implantação do empreendimento 
é um fator gerador de preocupação e apreensão por parte dos atuais proprietá-
rios e moradores”. 

• Ainda na página 72 do RIMA o documento descreve que a “implantação do em-
preendimento irá durar três anos e envolverá um total de 331 empregos diretos 
no terceiro ano da obra, ou seja, trabalhadores que serão ocupados diretamente 
nas obras e atividades complementares necessárias a elas”.

• Na página 74 menciona-se que “a fase de implantação do projeto Mina Guaíba 
provocará uma série de alterações na rotina da população local e do entorno 
próximo. As atividades da obra, como a terraplenagem, maior fluxo e circulação 
de pessoas e veículos, aumento dos níveis de ruído e vibração, por exemplo, 
poderão provocar incômodos à população, principalmente para população do 
bairro Guaíba City e do Assentamento Apolônio de Carvalho”. O RIMA, página 
76 ressalta que “o fechamento das atividades da mina irá ocorrer, após os 23 
anos de operação”. 
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• Os documentos mencionam ainda que haverá um aumento nas demandas as 
políticas públicas do município, especialmente em saúde. Este processo se 
deve ao volume de trabalhadores atuantes na obra.

• Considerando as informações do EIA página 8.3-75, de que “a agricultura é 
a categoria de uso do solo com maior representatividade em termos de área 
abrangida no recorte estabelecido para o Uso e Ocupação do Solo. Ao todo são 
10.406,82 hectares dedicados ao cultivo de arroz na região”. Além disso são 
mencionados cultivos de soja, hortaliças e pastagens destinadas a criação de 
gado e ovinos no território atingido pela obra. E que “é de se esperar que este 
impacto incida, especialmente, sobre as famílias que deverão ser removidas da 
ADA, e que em seus locais de destino passarão a conviver com outras vizinhan-
ças e também outras situações contextuais, com implicações imediatas sobre 
seus hábitos, costumes e estilos de vida”  (EIA p. 8.3-76-77). 

• O EIA (p. 10.13 V III) reconhece os possíveis danos gerados pelas incertezas 
da fase de implantação do empreendimento afirmando que, “na fase de im-
plantação, o empreendimento acaba sendo um fator gerador de preocupação 
e apreensão por parte dos atuais proprietários e moradores, gerando expecta-
tivas negativas. Do ponto de vista econômico, o valor imobiliário dos imóveis é 
afetado, e a incerteza em relação ao futuro da área pode inibir a iniciativa de 
investimento nas propriedades, aquisição de equipamentos e máquinas, e tam-
bém a contratação de financiamentos, tendo em vista a falta de perspectiva de 
permanência no local, podendo prejudicar a produtividade e o rendimento de 
suas atividades agropecuárias”. 

Diante dos destaques apresentados ressalta-se que todas estas transformações 
estão relacionadas a saúde física e mental das populações diretamente ou indiretamen-
te afetadas pela obra. Para Cernea (1997), a pobreza e a precarização da vida não 
estão atreladas apenas à ausência de renda ou de bens, mas também à perda das 
redes de apoio social, as quais afetam diretamente os estados de impotência, depen-
dência e vulnerabilidade. Ademais, estudos internacionais, desenvolvidos com popula-
ções atingidas por grandes empreendimentos, demonstram que a perda do território 
gera danos cumulativos não apenas locais mas também regionais. Sem acesso à terra, 
atividades comerciais, econômicas, de geração de renda, de emprego e de subsistência 
são prejudicadas, gerando descapitalização e pauperização das pessoas deslocadas 
(CABALION, 2015; CERNEA 1995, 1997). Um estudo desenvolvido com populações 
atingidas pela construção de uma represa na Índia demonstrou que as perdas comu-
nitárias também geram efeitos nos laços íntimos, como na dinâmica familiar e conjugal 
(BEHURA; NAYAK, 1993).

Outro ponto a ser destacado é a medida que permite avaliar como o ambiente e as 
condições socioeconômicas se relacionam com a condição de saúde de uma comunida-
de que, de acordo com Ribeiro (2017, p. 159), “as condições de saúde estão diretamente 
relacionadas à situação da comunidade, ao seu entorno, à exposição ou não a efluentes 
industriais, à poluição visual, sonora e do ar”.

Diante disso, sugere-se maior atenção aos possíveis danos a saúde mental das co-
munidades atingidas pela obra.  A literatura nacional e internacional que estuda a implan-
tação de grandes empreendimentos destaca que os danos a saúde mental das comuni-
dades atingidas estão relacionadas as vivências de um sofrimento coletivo, diretamente 
atrelado aos danos socioambientais, às violações de direitos e à falta de proteção social 
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durante a implantação do empreendimento (BARUS-MICHEL, 2003; FURTOS, 2007, 
2008; MEDINA, 2014; MORRIS, 1991; THRIF, 2006). Corroboram este debate, estudos 
internacionais realizados com populações que sofreram deslocamento compulsório na 
China e que têm demonstrado uma associação direta entre a experiência vivenciada e o 
aumento dos índices de depressão e de adoecimento (CAO; HWANG; XI, 2012).  

Buscando compreender esse processo, foi desenvolvido, através do Banco Mun-
dial, um modelo de avaliação de riscos para pessoas deslocadas, que elencou os princi-
pais fatores atrelados aos danos à saúde dos atingidos, são eles: perda da terra; desem-
prego; falta de moradia; marginalização; insegurança alimentar; aumento da morbidade; 
perda de acesso a recursos de propriedade comum; e desarticulação da comunidade 
(CERNEA, 1997). Além disso, elementos como o baixo poder decisório sobre a vida e 
sobre futuro, a insegurança, a perda do status social, o aumento da vulnerabilidade e 
a perda do acesso e do controle sobre os modos de existência (ZHOURI, 2015) contri-
buem para o estabelecimento do sofrimento social e, consequentemente, da depressão. 
Além disso, cabe observar que estudos anteriores apontam para a intensificação dos 
danos dos grandes empreendimentos com o passar dos anos. Isolamento social e em-
pobrecimento da população remanescente tem sido apontado como efeito à longo prazo 
da implantação de grandes empreendimentos (GIONGO, 2019).

Outro aspecto que chama a atenção no empreendimento da Mina de Carvão Guaí-
ba é que apesar dos inúmeros impactos gerados a saúde física e mental das populações 
atingidas a equipe responsável pela realização dos estudos não conta com profissionais 
da saúde. Neste caso, existe claramente uma demanda de análise da saúde tanto das 
populações atingidas pela implantação do empreendimento, quanto dos trabalhadores 
que futuramente poderão atuar na mina. Uma revisão sistemática realizada com estudos 
que investigaram os riscos a saúde ocupacional de trabalhadores que atuam em minas 
concluiu que “foi perceptível a presença de muitos riscos na mineração e seus efeitos 
sobre a saúde dos mineiros, o que conduz à necessidade de intervir sobre tais condições 
na perspectiva da prevenção de agravos e promoção de saúde” (SOUZA; QUEMELO, 
2015, p. 111).

Destaca-se a importância deste olhar global e sugere-se como guia a utilização de 
um documento elaborado pelo Ministério da Saúde (2014) que apresenta as principais 
diretrizes para a realização de um diagnóstico de saúde no contexto de implantação de 
empreendimentos. Este documento foi construído considerando um movimento em nível 
mundial para adoção de abordagens e metodologias que avaliem o impacto na saúde 
gerado pela implantação de empreendimentos, políticas e programas, tendo como prin-
cipais responsáveis a Organização Mundial da Saúde e a Organização Panamericana de 
Saúde, bem como países como Canadá, Inglaterra e Estados Unidos.

Para a Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) a Avaliação do Impacto 
na Saúde (AIS) é uma abordagem que tem como objetivo melhorar e proteger 
a saúde individual e coletiva, oferecendo uma ferramenta prática e baseada em 
evidências que permita aos governos melhorar seus processos de planejamento 
(PAHO, 2013).

A AIS é uma prática que visa proteger e promover a saúde e reduzir as desigual-
dades na saúde durante um processo de tomada de decisão, por meio de uma 
combinação de procedimentos, métodos e ferramentas que julgam sistematica-
mente os efeitos potenciais e às vezes não intencionais de uma política, plano, 
programa ou projeto sobre a saúde de uma população e a distribuição desses 
efeitos. Ela identifica as ações apropriadas para gerenciar os impactos, infor-
mando às partes envolvidas no processo quando as decisões sobre políticas, 
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planos, programas e projetos têm o potencial de impactar significativamente a 
saúde humana (BHATIA, 2011). O quadro citado a baixo aponta para os prin-
cipais impactos provocados a saúde conforme etapas de implantação dos em-
preendimentos (BRASIL, 2014):

 Ainda conforme o Ministério da Saúde (2008) ressalta-se que em todas essas fa-
ses devem ser adotadas medidas preventivas especiais para garantir a manutenção da 
saúde da população. O órgão ainda destaca a importância do “envolvimento do setor da 
saúde desde a concepção do projeto até a fase de operação do empreendimento” (BRA-
SIL, 2014, p. 29). Especialmente sobre as termoelétricas o mesmo documento apresenta 
os seguintes riscos:
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Em virtude dos aspectos apontados consideramos que o Estudo de Impacto Am-
biental está incompleto por não delimitar: 

a. o desenvolvimento de um estudo complementar capaz de aprofundar a análise 
dos aspectos relacionados a saúde da população atingida e dos possíveis ris-
cos atrelados a implantação do empreendimento; 

b. o estabelecimento de indicadores gerais de saúde tanto dos trabalhadores vin-
culados a Mina Guaíba quanto das comunidades atingidas, que possam ser 
monitorados ao longo do tempo e capazes de subsidiar a criação de projetos ou 
políticas públicas de intervenção; 

c. a organização de comissões junto as comunidades atingidas com intuito de fa-
cilitar a participação coletiva no acompanhamento das demandas e na tomada 
de decisão quanto as políticas reparatórias e as ações em saúde. Destaca-se 
que a participação da sociedade nas discussões, especialmente no tocante ao 
licenciamento ambiental, agrega perspectivas positivas na defesa do equilíbrio 
ambiental para as presentes e futuras gerações, assim como de todas as for-
mas de vida. 

d. delimitação de aporte financeiro ou projeto de intervenção no que se refere ao 
atendimento da sobrecarga das demandas às políticas públicas dos municípios 
atingidos pela obra. Destaca-se a importância da participação dos municípios 
no processo de negociação e criação de estratégias para essas alterações.

Conclusão

Diante dos elementos apresentados neste parecer conclui-se que os impactos na 
saúde não foram avaliados com a cautela necessária e, que, esta importante dimensão 
da vida das populações afetadas pelo empreendimento foram negligenciadas. Neste 
sentido, recomenda-se que os estudos sejam refeitos com a utilização das diretrizes ex-
postas no documento Avaliação de Impacto à Saúde (AIS) - Metodologia adaptada para 
aplicação no Brasil (BRASIL, 2014).
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Anexo 1 - Recomendação do Conselho Estadual de Direitos Humanos nº 10/2019

   
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS – CEDH-RS  
 

_________________________________________________________________________________ 
Rua Miguel Teixeira, 86 – Cidade Baixa – Porto Alegre – RS 

E-mail: cedh@sdstjdh.rs.gov.br 
 

 
RECOMENDAÇÃO CEDH/RS Nº 10/2019 

 
Recomenda medidas à Fundação Estadual de Proteção Ambiental do 
Rio Grande do Sul (Fepam), ao Ministério Público Estadual do Rio 
Grande do Sul (MPE-RS) e Ministério Público Federal (MPF) no que 
diz respeito ao pedido de licença prévia de instalação e de operação 
para o Projeto Mineração de lavra de carvão (“Projeto Mina 
Guaíba), no município de Eldorado do Sul e Charqueadas, de 
proposição da Copelmi Mineração Ltda, processos administrativos nº 
6354-05.67/18-1 e nº 2431-05.67/14-6 junto à Fundação Estadual de 
Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul (Fepam). 
 

O Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul (CEDH-RS), no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso V e VIII, do artigo 9°, da Lei Estadual 
nº 14.481, de 28 de janeiro de 2014,  
 
CONSIDERANDO que esteve presente na Audiência Pública convocada pela Fepam no dia 
27/06/2019 e realizada das 18h00 à 01h30min, em Eldorado do Sul, RS, e que ouviu 
atentamente os apelos da população presente naquela atividade e também que esse Conselho 
tem participado de todas as atividades para as quais é convidado sobre o tema da mineração, 
já tendo elaborado a Recomendação CEDH-RS Nº 06/2017; 

  
CONSIDERANDO que durante a referida Audiência Pública houve manifestação de 
lideranças indígenas de diferentes localidades do entorno, todas da etnia Guarani, assim como 
fez uso da palavra o Conselho Estadual dos Povos Indígenas (CEPI) e o Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI), os quais informaram sobre a presença indígena na área onde se propõe a 
mineração; 

 
CONSIDERANDO a existência de uma Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), que tem ênfase no reconhecimento, no 
fortalecimento e na garantia dos direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e 
culturais dos Povos e Comunidades Tradicionais, com respeito e valorização à sua identidade, 
suas formas de organização e suas instituições, conforme artigo 2º da PNPCT (Decreto nº 
6.040/2007); 
 
CONSIDERANDO que é garantido legalmente aos Povos e Comunidades Tradicionais seus 
territórios e o acesso aos recursos naturais que utilizam para sua reprodução física, cultural e 
econômica, incluindo a garantia de seus direitos quando afetados direta ou indiretamente por 
projetos, obras e empreendimentos, conforme artigo 3º da PNPCT (Decreto nº 6.040/2007); 
 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 6.001/1973, também conhecida como “Estatuto do 
Índio”, no seu artigo 2º e 17º, instrui o papel da União, Estados e Municípios no zelo e 
proteção das comunidades indígenas e de seus direitos, garantindo a posse permanente de 
suas terras, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais; 
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E-mail: cedh@sdstjdh.rs.gov.br 
 

CONSIDERANDO que os povos indígenas e tribais – entendendo-se por tribais os povos e 
comunidades que mantêm cultura, língua, história e costumes próprios – têm o direito de 
definir suas próprias prioridades no processo de desenvolvimento na medida em que afetem 
sua vida, crenças, instituições, bem-estar espiritual e as terras que ocupam ou usam para 
outros fins, e de controlar, na medida do possível, seu próprio desenvolvimento econômico, 
social e cultural, conforme artigo 7º da Convenção nº 169/1989 da OIT; 
 
CONSIDERANDO que há uma obrigação estatal de consulta, onde povos indígenas e tribais 
têm o direito de serem consultados de forma específica, ampla, livre e informada antes de 
serem tomadas decisões que possam afetar seus bens ou direitos, conforme artigo 6º da 
Convenção nº 169/1989 da OIT, e que, portanto, houve grave violação dos direitos de Povos 
e Comunidades Tradicionais, que foram ignorados e invisibilizados no processo de estudos, 
consulta e tramitação do licenciamento da empresa junto à Fepam; 
 
CONSIDERANDO que na Audiência Pública também foram levantadas questões de cunho 
ambiental tais como o incremento de fator de risco ao Rio Guaíba, manancial que abastece a 
cerca de 2 milhões de habitantes e tem cerca de 85% de sua vazão afluente proveniente do 
Rio Jacuí, também o incremento na insegurança hídrica da Região Metropolitana de Porto 
Alegre, na medida que compromete a reserva de água subterrânea de alta qualidade 
localizada no aquífero sob a área a ser minerada; 
 
CONSIDERANDO o amparo constitucional do direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações, conforme artigo 225 da Constituição Federal; 
 
CONSIDERANDO os impactos à flora e fauna (inclusive às espécies constantes nas listas 
estaduais e nacionais ameaçadas de extinção) afetando a Área de Proteção Ambiental e 
Parque Estadual Delta do Jacuí, e as Zonas Núcleo, de Amortecimento e de Transição da 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (parte desta é bem tombado como patrimônio do 
Estado do Rio Grande do Sul pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Rio Grande 
do Sul – IPHAE). 
 
CONSIDERANDO que, além do incremento da poluição atmosférica do entorno do 
empreendimento, à níveis que segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) trazem 
prejuízos diretos à saúde, sendo que o estudo da própria empresa aponta que haverá 
incidência de materiais particulados oriundos das emissões atmosféricas provocadas pela 
atividade da Mina, inclusive, na capital do Estado; 
 
CONSIDERANDO, que conforme a legislação ambiental, somada ao Código Estadual do 
Meio Ambiente, que regula a forma das audiências públicas, estudos e relatórios de impactos 
ambientais, e prevê, inclusive, a interrupção do estudo ou invalidação da audiência pública 
até que o EIA/RIMA esteja completo e em condições de ser apresentado à sociedade, como 
zela o artigo 81 (Lei Estadual n° 11.520/2000); 
 



212
sumário

   
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS – CEDH-RS  
 

_________________________________________________________________________________ 
Rua Miguel Teixeira, 86 – Cidade Baixa – Porto Alegre – RS 

E-mail: cedh@sdstjdh.rs.gov.br 
 

Por fim, CONSIDERANDO que as consultas populares já realizadas demonstram ampla e 
consistente “oposição das comunidades consultadas”; 
 
R E C O M E N D A 
 
Especialmente à instituição responsável pelo licenciamento ambiental, Fundação Estadual de 
Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler (FEPAM), e complementarmente também aos 
órgãos responsáveis pelos interesses sociais e individuais indisponíveis, pelo zelo da 
aplicação correta das leis, o Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul (MPE-RS) e o 
Ministério Público Federal (MPF), cada qual com suas atribuições na defesa do Estado 
Democrático de Direito, 
 

I) não seja concedida a licença prévia de instalação e de operação para o Projeto 
Mineração de lavra de carvão (“Projeto Mina Guaíba), no município de Eldorado 
do Sul e Charqueadas, de proposição da Copelmi Mineração Ltda., com processos 
administrativos nº 6354-05.67/18-1 e nº 2431-05.67/14-6 na Fundação Estadual de 
Proteção Ambiental do RS (Fepam), pelas inúmeras fragilidades no campo dos 
Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (DhESCAs) 
apontadas acima, em especial no que diz respeito aos Povos e Comunidades 
Tradicionais, e que se somam às inúmeras inconsistências teóricas, técnicas e 
metodológicas do EIA-Rima apontadas nos pareceres apresentados por equipes 
multidisciplinares de diversas entidades compostas por representações das 
comunidades locais, profissionais e/ou  docentes de nível superior, bem como pelos 
questionamentos públicos, nos autos dos referidos processos de licenciamento; 

 
II) que seja realizada Audiência Pública em Porto Alegre, capital do Estado, 

convocada com ampla divulgação e organizada pela Fepam, com a maior brevidade 
que o tema impõe, nos termos da Portaria nº 66/2011, como preceitua o Código 
Estadual do Meio Ambiente e legislação vigente. 

 
Porto Alegre, 03 de julho de 2019. 

 
 

 
 
 
 

PAULO CÉSAR CARBONARI  
Presidente do CEDH-RS 

P/ Pleno do CEDH-RS 
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Anexo 2 - Resolução do Conselho Estadual de Saúde nº 05/2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Resolução CES/RS nº 05/2019

 
O Plenário do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul – CES/RS, em sua
reunião  Plenária  Ordinária  realizada  no  dia  15  de  agosto  de  2019,  no  uso  de  suas
atribuições legais que lhe conferem as Leis Federais 8.080/90 e 8142/90 e a Lei Estadual
de nº 10.097/94 e, 

- Considerando que a empresa Copelmi Mineração LTDA pretende extrair 166 milhões
de toneladas de carvão com baixo poder calorífico e alto teor de cinzas no denominado
Projeto Mina Guaíba, que está em processo de licenciamento, junto a FEPAM, para se
instalar em uma área de 5.000 hectares nos municípios de Charqueadas e Eldorado do
Sul, e tem alto impacto socioambiental: a reserva está na zona de influência da APA e
Parque do Delta  Jacuí,  Zona Núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica,  bem
tombado pelo IPHAE como patrimônio cultural e paisagístico do RS, e a apenas 1,5 km
do Rio Jacuí, responsável por mais de 80% da água que chega ao Guaíba, abastecendo
Porto Alegre e parte da Região Metropolitana. O projeto prevê, dentre outros impactos, o
rebaixamento do lençol freático, o desvio de arroios, e ocasionará piora na qualidade do
ar  e  expulsará  diversas  famílias  de  seus  territórios,  incluindo  agricultores  do
Assentamento  Apolônio  de  Carvalho,  responsável  por  importante  produção  de  arroz
agroecológico;

-  Considerando  que  o  Projeto  Mina  Guaíba foi  debatido  na  reunião  plenária  deste
Colegiado em 18 de julho do corrente, na pauta “Projeto de Mega Mineração”;

-  Considerando  que  a  extração  do  carvão  mineral  é  uma  atividade  potencialmente
poluidora, impactando o meio ambiente físico, os recursos hídricos, o solo e o subsolo, a
qualidade atmosférica e biótica, a fauna e a flora;

- Considerando que a emissão de gases tóxicos e de material particulado gera danos a
todos os seres vivos;

-  Considerando  que  o  carvão,  depois  de  extraído,  passa  por  um  processo  de
beneficiamento  para  ser  comercializado,  onde  suas  impurezas  são  retiradas,  gerando
rejeitos  carboníferos  com  composição  química  semelhante  ao  carvão,  altamente
complexa, que são depositados ao ar livre próximo a áreas mineradas, cujos danos são
alastrados durante  o processo de transporte,  que pode gerar  poeiras  e  expor  diversos
grupos populacionais ao longo do trecho que for transportado;

- Considerando que é um carvão de  baixo poder calorífico e alto teor de cinzas com
certeza o seu consumo será próximo da extração, mas até o momento não foi explicitado
qual será o destino do carvão extraído. Sem sabermos como será consumido não podemos
avaliar qual a poluição que irá produzir e suas consequências ao meio ambiente e a saúde
da população atingida;



214
sumário

-  Considerando  que  os  impactos  à  saúde  da  população  atingida  são  imensuráveis,
principalmente em função de sua genotoxicidade, carcinogenicidade, e mutagenicidade;

- Considerando que, durante a extração do carvão mineral, há riscos vinculados a doenças
como as pneumoconioses (silicose), doenças crônicas como a bronquite e o enfisema,
tuberculose, diabetes, doenças cardiovasculares e isquêmicas, doenças renais, neoplasias
no pulmão;

- Considerando que os poluentes atmosféricos também diminuem a expectativa de vida,
incrementam o número de mortes por asma, pneumonias e infarto agudo do miocárdio,
bem como o número de atendimentos em pronto-socorro e de internações por doenças
respiratórias, comprometendo a qualidade de vida e onerando o sistema de saúde;

- Considerando que as crianças abaixo dos cinco anos e idosos acima dos 65 anos de
idade são considerados os mais vulneráveis;

- Considerando os agravos mais intensos causados aos mineiros, que além da existência
de acidentes de trabalho, também sofrem danos à saúde, tais como perda de audição,
fortes  dores  de  cabeça,  fadiga,  distúrbios  cardiovasculares,  alterações  hormonais,
gastrites,  disfunção  digestiva,  alergias,  perda  de  concentração e  de  reflexos,  irritação
permanente e insegurança, além dos impactos citados anteriormente;

-  Considerando  que  o  Estado  do  RS  possui  os  Programas  VIGIAR,  VIGIÁGUA e
VIGISOLO, para vigilância da qualidade do ar, água e solo, respectivamente;
 
- Considerando a falta de dados sobre a qualidade do ar, já que apenas uma estação de
monitoramento da qualidade do ar para o controle de componentes emitidos na atmosfera
pela FEPAM está em funcionamento;

- Considerando que, em função de tal carência, os dados de qualidade do ar têm sido
obtidos da iniciativa privada, sem qualquer controle pública;

- Considerando a existência de novas tecnologias limpas, renováveis e mais eficientes
para a produção de energia sem causar prejuízos à saúde da população, do ecossistema
local e do meio ambiente,  em comparação com a energia produzida pela extração de
carvão;

- Considerando que o Art. 225 da Constituição Federal Brasileira determina que “Todos

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se  ao poder público  e à coletividade o

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”;

- Considerando que o Conselho Estadual de Saúde se posiciona contrário à instalação da
Mina Guaíba, bem como qualquer outra proposta semelhante que exponha a risco a saúde
da população;



215
sumário

RESOLVE:

1. Que a Secretaria Estadual de Saúde realize os devidos estudos necessários para análise
dos  impactos  da  Mina  Guaíba  na  saúde  da  população,  tendo  por  base  as  minas  de
extração de carvão em funcionamento no estado e no país.

2. Que sejam promovidos e mantidos os processos de monitoramento da qualidade do ar,
com a implantação de estações de monitoramento, bem como que sejam apresentados os
dados de monitoramento da saúde da população nas áreas com histórico de mineração,
relatando quais foram os impactos da atividade naquela população e no entorno.

3. Que sejam promovidos e mantidos estudos permanentes de análise da qualidade da
água e do solo, apresentando dados das áreas com histórico ou atividade de mineração.

4. Que seja realizada audiência pública pela FEPAM sobre os impactos da Mina Guaíba
sobre o meio ambiente e a saúde da população atingida em Porto Alegre.

Porto Alegre, 15 de agosto de 2019.

                                                               Claudio Augustin

                                               Presidente do CES/RS
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Anexo 3 - Ofício nº 035/2019 do Conselho Estadual dos Povos Indígenas

 

1 
 

 

Ofício nº 035/2019 – CEPI/SDSTJDH   Porto Alegre, 27 de junho de 2019 

Assunto: Empreendimento Mina Guaíba 

 

 

 

À Sra. Dra. Ana Maria Marchesan 
Promotora do Ministério Público Estadual  

 
Ao Sr. Dr. Pedro Nicolau Moura Sacco 
Procurador do Ministério Público Federal 
 

 Prezados Senhores, 

O Conselho Estadual dos Povos Indígenas (CEPI) é uma organização de caráter 

deliberativo, normativo, consultivo e fiscalizador das ações e políticas relacionadas aos 

povos indígenas do estado do Rio Grande do Sul. Foi criado através do Decreto nº 

35.007 de 1993, reestruturado pelo decreto nº 39.660 de 1999 e, posteriormente, 

sancionado através da Lei nº 12.004, de 2003. Cabe ao CEPI definir, orientar e propor 

diretrizes para a política indigenista estadual, com o objetivo de incentivar a 

continuidade cultural das comunidades indígenas, garantindo-lhes o direito 

constitucionalmente assegurado aos povos. 

Vimos manifestar a profunda preocupação dos povos indígenas do RS quanto à 

iminência de emissão da Licença Prévia, pela FEPAM/RS, do empreendimento 

nominado Mina Guaíba, localizado nos municípios de Charqueadas e Eldorado do 

Sul, na Zona Núcleo e Zona de Amortecimento da Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica (RBMA) conforme seu zoneamento publicado no ano de 1992.  
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Destacamos, sobretudo, o explícito descumprimento da Convenção n° 169 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais em 

Estados Independentes, ratificado no Brasil no ano de 2002. Trata-se do mais 

importante instrumento jurídico internacional no reconhecimento dos direitos indígenas 

coletivos, concebendo terras indígenas como a integralidade do meio ambiente das 

áreas ocupadas ou usadas pelos povos indígenas, abarcando, portanto, aspectos de 

natureza coletiva e de direitos econômicos, sociais, culturais, além dos direitos civis. A 

Convenção garante o direito aos povos indígenas à consulta prévia, livre e 

informada frente a quaisquer procedimentos administrativos ou legislativos que 

lhes afetem diretamente, devendo ser realizada por meio de suas instituições 

representativas e mediante procedimentos adequados a cada circunstância.  

Destacamos que até o momento, transcorridos pelo menos 5 (cinco) anos de rito 

formal de licenciamento ambiental para instalação do empreendimento, não houve 

qualquer consulta prévia às aldeias da etnia Mbyá-Guarani e kaingang localizadas 

em áreas adjacentes ou próximas ao empreendimento (conforme mapeamento 

anexo produzido pelo CEPI), sendo elas a Tekoá Guajayvy, localizada à 1.200 metros 

do empreendimento, a tekoá Pekuruty/Arroio Divisa, localizada à 7.300 metros, o 

acampamento Arroio do Conde, à 10.000 metros, e o acampamento Santa Rita, à 11.300 

metros. Estão sendo claramente descumpridas, portanto, as obrigações legais 

instituídas na Convenção 169 e ratificadas pelo país.  

De maneira complementar, apresentamos o mapeamento das aldeias e 

acampamentos indígenas das etnias Mbyá-Guarani, Kaingang e Charrua situados em 

um raio de 100 quilômetros do empreendimento, totalizando, por sua vez, 40 (quarenta) 

áreas indígenas com afetação direta e indireta. Considerando tratar-se de um 

empreendimento de altíssimo potencial poluidor, com riscos iminentes já alertados por 

diversos pesquisadores quanto à contaminação do ar e dos recursos hídricos, bem como 

a perspectiva de transformação radical da relação das populações tradicionais com seus 

territórios num entorno longínquo, o CEPI manifesta necessidade urgente de 

consulta prévia, livre e informada, nos requisitos previstos na Convenção n° 169 da 

OIT, às aldeias abrangidas no raio de 100 quilômetros do empreendimento, 

atingidas de forma direta ou indireta, por sua profunda relação com a natureza e 

mais especificamente com a bacia hidrográfica do Guaíba e adjacentes, dado que os 
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impactos projetados para longo alcance poderão afetar significativamente seus meios 

biótico e abiótico e, por consequência, suas condições e modos de vida. 

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos e informações 

complementares. 

Cordialmente, 

 

 

Cláudio Acosta 
Coordenador Mbyá Guarani 

CEPI 
 

Rodrigo Venzon 
Coordenador Governamental 

CEPI 

Márcia Londero 
Coordenadora Adjunta Governamental 

CEPI 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Conselho Estadual dos Povos Indígenas 

Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos 

Av. Borges de Medeiros, 1501 - Centro, Porto Alegre - RS, 90020-020 

Centro Administrativo Fernando Ferrari - CAFF - 9º andar Porto Alegre/RS 

Telefone:(51) 3288-6151 / 3219 
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Anexo 4 - Manifestação da Aldeia Guaraní Guajayvi
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Anexo 5 - Ofício nº 036/2016 do Comitê Estadual da Reserva da  
Biosfera da Mata Atlântica

               COMITÊ ESTADUAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA 

                                    Rio Grande do Sul 

Av. Borges de Medeiros, 261/ sala 907 - Centro Histórico - CEP: 90020-021 – Porto Alegre/RS 
Fone: (51) 3288-9440; e-mail: cerbmars@curicaca.org.br;  mata.atlantica@fepam.rs.gov.br

CURICACA - IPHAE - FEPAM - DBio/SEMA - UNISINOS/UNISC - MIRA SERRA - FZB - Araçá-piranga/ASTEPAN - PUC/UFRGS 
CABM - FETAG - FAMURS - CEPI - IBAMA/ICMBio - EMATER - FURG - METROPLAN - FEDERAÇÃO dos PESCADORES 

Of. Nº CERBMA 038-16                                                  Porto Alegre, 31 de outubro de 2016. 

Manifestação do CERBMA-RS sobre o Projeto da Mina Guaíba e sua relação com a 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

 Estamos nos manifestando em resposta ao ofício 00833.05632/2016, de 23 de 
setembro de 2016, que trouxe demanda urgente do Ministério Público Estadual ao Comitê 
Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica sobre possíveis danos ambientais à 
Reserva derivados do empreendimento Mina Guaíba.  

 Uma vez que recebemos um prazo exíguo, demandamos aos conselheiros que 
analisassem os documentos do Estudo de Impacto Ambiental que nos foram repassados 
para subsidiar essa manifestação, com as quais formulamos essa manifestação reenviada a 
todo conjunto de conselheiros para consolidação final. Nesse sentido, o empreendimento 
Mina Guaíba, localizado nos municípios de Charqueadas e Eldorado do Sul, afeta área da 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, conforme contextualizamos a seguir. 

Sobre a RBMA e suas atribuições  

 A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) no RS, reconhecida pela UNESCO 
em 1994 na sua primeira fase e ampliada em anos subsequentes, teve seu zoneamento 
estabelecido em consonância com os demais Estados brasileiros, objetivando definir um 
território que abrigue os principais remanescentes do Bioma Mata Atlântica, na época 
nominado Domínio Mata Atlântica – floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista, 
floresta estacional decidual, floresta estacional semidecidual e ecossistemas associados, ou 
seja, campos de altitude, áreas úmidas e formações pioneiras - buscando integrar Unidades 
de Conservação e as áreas remanescentes do Bioma. Teve como base o mapeamento da 
cobertura vegetal realizado pela UFRGS (1992). 

 O atual território da RBMA abrange remanescente da Mata Atlântica e de 
ecossistemas associados no RS e é classificada em três (3) zonas distintas: a zona núcleo, 
representada pelas unidades de conservação e porções estratégicas de Áreas de 
Preservação Permanente (APP),  as quais dispõem de legislação específica quanto a  sua 
proteção;  a zona de amortecimento, que corresponde as áreas localizadas no entorno das 
zonas núcleo; e a zona de transição, que corresponde a faixa mais externa de contato entre 
a Reserva da Biosfera e o que está fora.  

Ilma. Sra. 
Ana Maria Moreira Marchesan   
M. D. Promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Rua Santana. 440/5º andar 
90040-371 Bairro Santana. Porto Alegre/RS 
Fone: (51) 3295-8860/8931 
ana_marchesan@mprs.mp.br 
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               COMITÊ ESTADUAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA 

                                    Rio Grande do Sul 

Av. Borges de Medeiros, 261/ sala 907 - Centro Histórico - CEP: 90020-021 – Porto Alegre/RS 
Fone: (51) 3288-9440; e-mail: cerbmars@curicaca.org.br;  mata.atlantica@fepam.rs.gov.br

CURICACA - IPHAE - FEPAM - DBio/SEMA - UNISINOS/UNISC - MIRA SERRA - FZB - Araçá-piranga/ASTEPAN - PUC/UFRGS 
CABM - FETAG - FAMURS - CEPI - IBAMA/ICMBio - EMATER - FURG - METROPLAN - FEDERAÇÃO dos PESCADORES 

 Para cada uma das três zonas existem diretrizes de uso, de modo a que os objetivos 
de conservação da biodiversidade e uso sustentável da Reserva da Biosfera sejam 
alcançados. A zona núcleo, pelos seus atributos naturais, tem prioridade máxima de 
conservação.  A zona de amortecimento tem por objetivo o uso sustentável dos recursos 
naturais, através de atividades que assegurem a conservação do patrimônio ambiental e 
cultural e a manutenção da qualidade ambiental, ou seja, onde as atividades humanas 
devem ser de tal forma que contribuam para a proteção das zonas núcleo. A zona de 
transição visa assegurar a transição entre a Reserva e área de entorno, assegurando a 
manutenção da integridade das zonas núcleo e amortecimento, ou seja, espaços para a 
expansão das atividades sustentáveis da zona de amortecimento. 

 O zoneamento e diretrizes gerais que nortearam o reconhecimento e a 
implementação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica são apoiados em vários 
instrumentos legais, dos quais destacamos o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC1), o Código Ambiental do Estado e a Resolução 001/97 do 
CONSEMA. Conforme estabelece o SNUC no seu artigo 41, a Reserva da Biosfera tem 
entre seus objetivos básicos a preservação da diversidade biológica e, para tal, é gerida por 
um Conselho Deliberativo, formado por representantes de instituições públicas, de 
organizações da sociedade civil e da população residente. O Conselho Nacional da Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica criou o Comitê Estadual para dar suporte a essa função no 
território da Reserva localizado no Rio Grande do Sul, o que foi também reconhecido pela 
Resolução Consema 001/97. Para atuar com esse objetivo, o Comitê Estadual da Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica do RS é um colegiado formado 18 instituições 
governamentais e não governamentais integrantes do sistema de gestão da Reserva, com 
competência para fazer serem aplicados no domínio da Reserva os princípios básicos 
definidos pela Lei do SNUC no artigo 412. 

 Uma parte da RBMA, ou seja, as zonas núcleo e de amortecimento que foram 
desenhadas na primeira fase de sua implantação no Rio Grande do Sul, estão tombadas 
pela Secretaria da Cultura do Estado, através do Edital de Tombamento de 21 de julho de 
1992, homologado pela Portaria nº 003/93. 

 Uma vez que o Sistema de Gestão da RBMA não tem capacidade instalada para 
monitorar o licenciamento ambiental de todos os empreendimentos propostos para o seu 
território, é comum nos manifestarmos por demanda para aquelas situações de maior risco 
às funções da Reserva. Frequentemente, recebemos demandas de manifestação dos 
órgãos licenciadores, do Ministério Público e da sociedade organizada, bem como das 
instituições que compõem o Comitê Estadual. 

Sobre a compatibilidade do projeto com o Zoneamento da Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica 

                                                          
1 BRASIL. LEI No 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm
2 BRASIL. DECRETO Nº 4.340, DE 22 DE AGOSTO DE 2002. Regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 
2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4340.htm 
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 Conforme Mapa da figura 1, com o Zoneamento da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica, a área diretamente afetada (ADA) da Mina Guaíba está localizada em zona núcleo 
e zona de amortecimento da RBMA.  Ambas as zonas também foram tombadas na fase I da 
Reserva da Biosfera pela Secretaria da Cultura do Estado, correspondendo a Área 5 – Delta 
do Jacuí, conforme Edital de Tombamento, 1992.  Já as Áreas de Influência Direta (AID) e 
as Áreas de Influência Indireta (AII) para os meios físico, biótico e antrópico estão 
localizadas nas zonas núcleo, de amortecimento e transição. 

Figura 1 - Mapa com a sobreposição da área de lavra e área diretamente afetada (ADA), sobre as zonas 
da Reserva da Biosfera da MAta Atlântica e as Unidades de Conservação mais próximas.

Conforme o EIA-RIMA, na área diretamente afetada (ADA) é onde ocorrerão os 
impactos diretos da implantação e operação do empreendimento (área da lavra, bota-foras, 
área industrial, etc.) e a área de influencia direta (AID) é a área que sofrerá diretamente os 
efeitos das modificações ocorrentes na ADA.  

 A área diretamente afetada (ADA) limita-se ao Norte com a poligonal do Parque 
Estadual Delta do Jacuí e da APA do Delta do Jacuí e a área de influência direta (AID) 
abrange estas unidades de conservação, de forma que os impactos previstos do 
empreendimento afetarão diretamente estas unidades.

 Os impactos ambientais decorrentes da mineração de carvão no Parque Delta do 
Jacuí se tornam ainda mais relevantes, uma vez que o percentual de áreas protegidas no 
Estado está muito abaixo do recomendado para a conservação da biodiversidade, cujo 
percentual recomendado é de 17%, conforme Decreto Federal nº 4.339 de 22.08.2002, que 
institui os princípios e diretrizes a implementação da Política Nacional da Biodiversidade.  
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 As zonas núcleos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica são as áreas de maior 
relevância reconhecidas internacionalmente pela UNESCO, por abrigarem locais 
reconhecidamente importantes para a conservação da biodiversidade e para o uso 
sustentável dos recursos naturais.  Considerando que estes objetivos orientam e devem ser 
norteadores de políticas públicas e projetos que contribuam para sua conservação, a 
exploração do carvão nesta área é totalmente incompatível com os atributos e valores 
ambientais reconhecidos no Delta do Jacuí pela criação do Parque Estadual a mais de 20 
anos, pelo Decreto Estadual n 24.385/76 e pela implementação de atividades que buscam a 
sustentabilidade socioeconômica e ambiental, destacando-se a produção de arroz orgânico. 

A partir das análises acima, consideramos que a localização do empreendimento 
Minas Guaíba afeta significativamente as funções da Zona Núcleo e da Zona de 
Amortecimento da RBMA. Entendemos que para essa situação deveria estar sendo 
aplicada pela FEPAM, por analogia entre os impactos gerados pelos dois tipos de 
empreendimentos, a mesma diretriz que o órgão licenciador estabelece para o 
licenciamento ambiental de hidrelétricas, ou seja, a de considerar Áreas de Exclusão (sem 
viabilidade de licenciamento)3 as zonas núcleos da RBMA em bacias hidrográficas onde não 
existem estudos de bacia. 

Sobre a compatibilidade com Unidades de Conservação que estão próximas à 
localização proposta 

 A Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento está localizada a algumas 
centenas de metros do Parque Estadual Delta do Jacuí, sobre duas microbacias 
hidrográficas, do Arroio Pesqueiro e do Arroio Jacaré, que drenam totalmente para dentro 
da Unidade de Conservação. Sua proximidade tão grande com uma Unidade de 
Conservação de proteção integral afeta diretamente um amplo conjunto de processos 
ecológicos que acontecem e são protegidos dentro dela, cuja interdependência com 
ambientes externos ao Parque é muito grande. Além disso, a Área de Influência Direta (AID) 
está sobreposta tanto ao Parque Estadual do Delta do Jacuí quanto à Área de Proteção 
Ambiental do Delta do Jacuí, devendo ter sido considerada uma série de impactos diretos – 
poluição hídrica, poluição sonora, poluição atmosférica, aumento do fluxo de veículos, entre 
outros – que motivou essa configuração da AID. 

 Como na página 311 do III Volume do EIA está apenas informado que a anuência 
para as Unidades de Conservação será solicitada pela FEPAM diretamente à DUC/SEMA 
para fins de Licença Prévia, entendemos que a Divisão de Unidades de Conservação da 
SEMA, bem como o Conselho Gestor das duas UCs, deverá negar a anuência. 

Sobre a compatibilidade com atividade agroecológica prevista para a Zona de 
Amortecimento 

Em relação aos impactos socioambientais causados pelo empreendimento Mina 
Guaíba, destaca-se a inclusão de área considerável do Assentamento Apolônio de Carvalho 
- referência no estado na produção agroecológica do arroz – na Área Diretamente 
Afetada (ADA), bem como aproximadamente metade de seu território situado no interior da 
                                                          
3 FEPAM. Diretrizes para Licenciamento de Hidrelétricas (CGHs e PCHs). Acessível em 
http://www.fepam.rs.gov.br/Licenciamento/AREA4/PCH-CGH.ASP. Acesso em 12 de out de 2016. 
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Área de Lavra do empreendimento. O Assentamento Apolônio de Carvalho (943,20 ha, 
sendo 20% demarcada como reserva legal) foi reconhecido em 2007 pelo INCRA e está 
localizado em região com características de várzea, planossolo, com equivalente cerca de 
600 hectares já sistematizados para o cultivo de arroz ecológico irrigado, principal fonte 
de renda para as famílias assentadas. Na safra 2015-2016, 513 ha foram plantadas e 
certificadas como orgânica pela certificadora IMO, envolvendo um total de 55 famílias e 
produzindo perto de 50.000 sacas. Trata-se de uma das maiores produções de arroz 
orgânico no RS, a qual está inserida no âmbito de uma experiência mais ampla – o Grupo 
Gestor de Arroz Ecológico do RS– que, por sua vez, produze em torno de 4.500 hectares de 
arroz orgânico e envolve em torno de 450 famílias, reconhecida como a maior produção da 
América Latina.  

As famílias organizam-se em grupos produtivos junto à Cooperativa dos 
Trabalhadores Assentados na Região de Porto Alegre (COOTAP). O assentamento possui 
estradas em seu interior, de modo a dinamizar o deslocamento e comunicação entre 
famílias, bem como facilitar o escoamento da produção em direção à BR 290. Em seis anos 
de cultivo de arroz agroecológico, produziu-se no assentamento cerca de 300.000 sacos de 
arroz, vendidos prioritariamente via Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Alguns pontos de escoamento da 
produção são feiras ecológicas, famílias em vulnerabilidade social através dos programas 
de aquisição de alimentos (PAA), escolas da rede pública de ensino (RS e SP) e hospital 
Conceição/Porto Alegre. 

Além da produção de arroz, dois grupos de famílias estão organizados para 
produção de hortaliças e frutas orgânicas, representando um total de 11 famílias e cerca 
de 30 hectares. Essas famílias fornecem alimentos frescos e de alta qualidade em diversas 
feiras nos municípios de Porto Alegre e Charqueadas, mas também para famílias em 
situação de vulnerabilidade, através o programa de aquisição de alimentos (PAA), alimentos 
entregues diretamente para associações e creches nos municípios de Guaíba e Porto 
Alegre. As famílias estão organizadas em grupos de controle social, junto com 
consumidores e técnicos, dentro da Organização de Controle Social COCEARGS, 
devidamente cadastrada no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, 
comprovando desta forma a qualidade orgânica da produção para venda direta.  

Existe também uma produção diversificada para autoconsumo por parte de muitas 
famílias (leite, ovos, carne, hortaliças, baraços, frutas, etc.), representando um ganho 
qualitativo e quantitativo em suas vidas. 

Para dar conta dessa produção, as famílias, com apoio da cooperativa regional e 
políticas públicas, já investiram em diversas infraestruturas, desde a sistematização das 
áreas e organização dos canais de irrigação e dreno para a produção de arroz, até 
construção de estufas, implantação de sistemas de irrigação, plantação de árvores frutíferas 
e quebra-vento para as demais produções, além de um importante trabalho de recuperação 
de solos, espalhando calcário, incrementando matéria orgânica e melhorando a vida do 
solo. Desse trabalho resulta uma diferenciação visível na qualidade dos solos e na 
biodiversidade de flora e fauna na área do assentamento em relação ao entorno onde a 
aplicação de agrotóxicos por pulverização aérea já deixou suas marcas de deterioração 
ambiental. 
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A relevância socioambiental deste assentamento é singular, bem como seu nível de 
estruturação comunitária em torno da luta histórica pelo reconhecimento de terras e direitos, 
expressa por longos anos de acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra. Desta forma as 72 famílias assentadas, sendo ainda muitas em situação de 
vulnerabilidade social, estão criando identidade e aprendendo a administrar a riqueza de 
recursos naturais, preservar o seu território e gerando renda de forma sustentável e digna.  

Avalia-se que um empreendimento deste porte - com os riscos de poluição 
atmosférica, contaminação do meio abiótico e mudanças climáticas locais acentuadas, 
incluindo chuvas ácidas - inviabilizará a continuidade da produção agroecológica na 
diminuta área remanescente, gerando a necessidade imprescindível de remoção dos 
assentados, desestabilizando consequentemente seus vínculos sociais, sua organização 
coletiva em torno da produção agroecológica e, sobretudo, seus modos de vida. E não há 
compensação - qual seja: realocação, indenização de áreas e benfeitorias, custo de 
oportunidade ou reposição de investimento produtivo - que reestruturem e reharmonizem 
processos e dinâmicas intangíveis, histórica e coletivamente conquistados. O próprio EIA-
RIMA, neste sentido, apresenta a avaliação positiva dos assentados em relação à área, 
sendo considerada como ótima para 49,3% e boa para 45,3%, o que – conforme também 
menciona o documento – possivelmente está vinculado ao assentamento representar uma 
conquista para a maioria das famílias em relação ao longo período de acampamento que o 
precedeu. O posicionamento de aproximadamente 61% dos entrevistados como contrários 
ou totalmente contrários ao empreendimento – em detrimento de 9,3% que se manifestaram 
favoráveis - também expressa o grau de satisfação da grande maioria com seu local de 
vida. 

 Verificamos junto ao INCRA qual a posição do órgão sobre o impacto do 
empreendimento sobre o assentamento. Fomos informados que a Superintendência do 
INCRA-RS considerou a possibilidade de realocação dos assentados uma medida inviável 
para a situação consolidada do assentamento. Representantes dos assentados estiveram 
reunidos com a direção do INCRA-RS manifestando seu descontentamento com a proposta 
e apreensão quanto aos acontecimentos possíveis. Por recomendação do setor jurídico do 
INCRA-RS, um pedido de manifestação formal do órgão foi enviado pela Superintendência 
do Rio Grande do Sul para a Coordenação Geral Agrária, em Brasília. 

Sobre o impacto à fauna silvestre residente na Reserva da Biosfera 

 Na análise dos volumes 2 e 3, bem como dos anexos - do estudo de Impacto 
Ambiental do  projeto Mina Guaíba – é possível vislumbrar a biodiversidade já elencada 
pelos Planos de Manejo da APA e do Parque Estaduais Delta do Jacuí.  

 Este ambiente ecotonal (Pampa e Mata Atlântica) e de parcial uso do solo, 
compatível com a sustentabilidade (orizicultura orgânica), propicia um recrudescimento das 
espécies da fauna, ao longo do tempo. Nos últimos vinte anos, foi possível constatar o 
retorno de espécies rapinantes, como o Caracara plancus (Caracará) e Rhostramus 
sociabilis (Gavião Caramujeiro), provavelmente em decorrência da redução do uso de 
agrotóxicos e da altura do espelho d’água nas lavouras de arroz das imediações. 
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 No entanto, o que causa perplexidade, além da própria área selecionada para o 
projeto de mineração de carvão, são as medidas de Prevenção, Controle, Mitigação e 
Compensação. Exemplificando: os atropelamentos de animais já observados antes mesmo 
do aumento do fluxo veicular previsto coma as obras, contarão com ações tão inócuas como 
a orientação aos motoristas. Não há menção do impacto da poeira gerada, mas citada como 
problema à flora, sobre o sistema respiratório das espécies animais. A Educação Ambiental 
e o Monitoramento, entre outras ações, são atividades sem detalhamento que não permitem 
vislumbrar sua efetividade, a eficiência e eficácia. 

 Na página 135 do Vol. 2, consta: “É possível que a condução de novas campanhas 
durante os monitoramentos de implantação e operação resultem no ingresso de outras 
espécies para a listagem”, o que pode denotar que o esforço amostral não foi suficiente em 
uma etapa que visa, justamente, ao conhecimento para impedir / minimizar efeitos negativos 
sobre ecossistemas tão sensíveis quanto banhados, nascentes e remanescentes do 
segundo bioma mais ameaçado do planeta. 

 A fauna observada no estudo deveria ser comparada com a dos Planos de manejo 
em sua totalidade, e não só, tabuladas as que foram observadas no EIA. 
 Segue na página 136, do mesmo volume, que: 

 “aproximadamente 19% da comunidade autóctone esta inserida em categorias 
de ameaça estadual e /ou nacional, com especial destaque para os felinos, uma 
vez que a região de estudo possui coleta de indivíduos híbridos férteis entre 
Leopardus geoffroyi (gato-do-mato-grande) e Leopardus guttulus (gato-do-
matopequeno), estando ainda, inserida na faixa de contato geográfico dessas 
espécies, tornando a região emblemática para estudos genéticos e 
comportamentais de felinos simpátricos ameaçados em nível estadual e nacional, 
segundo o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Pequenos Felinos 
(ICMBio – CENAP).”   

  
 Esta informação nos parece antagônica às que se sucedem:  

“- Acredita-se que a instalação e operação do empreendimento sejam viáveis, tendo em 
vista que a mastofauna local, sobretudo a campestre, apresenta resiliência a alterações 
em ambientes abertos, porém, atividades de supervisão e resgates devem acompanhar as 
etapas de construção civil. 
- Monitoramentos visando o diagnóstico dos efeitos, principalmente um possível êxodo de 
táxons deve ser conduzido em concomitância à fase de instalação, e um projeto de 
genética e conservação dos felinos locais surge como um medida de mitigação e também 
de avaliação de impactos, pois trata dos predadores de topo de cadeia trófica, 
considerados organismos guarda-chuva na região.” 

Conforme o art. 11, alínea “a”, “b”, “c” e “d”, da Lei Federal nº 11.428/2006, a 
ocorrência de Alouatta guariba clamitans (pág. 122, vol.2), além das demais espécies 
citadas no EIA e constantes da lista de ameaçadas, por si só resultaria no impedimento do 
empreendimento como o planejado. Cumpre destacar que os atributos da região resultam 
na proteção de mananciais, de formação de corredores entre remanescentes de vegetação 
primária ou secundária em estágio avançado de regeneração e na proteção das Unidades 
de Conservação em tela. 
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Sobre o conflito com área de Tombamento da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul 

Segundo a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, no seu Art. 221, constituem 
direitos culturais garantidos pelo Estado: 

(...)  
V - o acesso ao patrimônio cultural do Estado, entendendo-se como tal o patrimônio 
natural e os bens de natureza material e imaterial portadores de referências à identidade, 
à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade rio-grandense, 
incluindo-se entre esses bens: 
a) as formas de expressão; 
b) os modos de fazer, criar e viver; 
c) as criações artísticas, científicas e tecnológicas; 
d) as obras, objetos, monumentos naturais e paisagens, documentos, edificações e demais 
espaços públicos e privados destinados às manifestações políticas, artísticas e culturais; 
e) os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, científico e ecológico.  

  
Neste contexto, foi realizado o Tombamento da Mata Atlântica, efetuado pela Portaria 

nº 03, de 1993, o qual abrangeu zonas núcleo e zonas de amortecimento da Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul, tendo seus objetivos e valores descritos 
no edital de tombamento publicado no Diário Oficial do Estado em 21 de julho de 1992: 

O tombamento dos remanescentes da Mata Atlântica e Ecossistemas Associados é um 
instrumento que visa preservar e proteger as matas nativas ainda existentes no RS, 
garantindo a sobrevivência de espécies representativas da fauna e flora hoje ameaçadas de 
extinção. 
O conjunto a ser tombado se reveste de excepcional valor geológico, geomorfológico, 
hidrológico, arqueológico e paisagístico e sua preservação é essencial para a melhoria da 
qualidade de vida da população gaúcha. 
O tombamento da Mata Atlântica e Ecossistemas Associados reforça os aspectos legais da 
preservação de paisagens naturais, consolidando as iniciativas do Poder Público nas 
Reservas e Parques Estaduais. O reconhecimento do conjunto desses remanescentes como 
Reserva da Biosfera, pela UNESCO, a exemplo de outros Estados Brasileiros, possibilitará 
a captação de recursos financeiros visando o equacionamento de problemas e preservação 
ambiental. 

Segundo a Portaria nº 40, de 1980, publicada no Diário Oficial do Estado em 15 de 
julho de 1980, em sua Seção II, Artigo 24, que trata das competências da Divisão do 
Patrimônio Histórico e Cultural, atual IPHAE, compete ao órgão:  

I – promover a preservação, revalorização, pesquisa, restauração e divulgação do 
patrimônio cultural do Estado; 
(...) 
IV – Auxiliar a preservação permanente dos mananciais florestas, árvores isoladas e 
demais formas de vegetação natural que protejam sítios de excepcional beleza, 
singularidade ou de valor científico e histórico.  



228
sumário

               COMITÊ ESTADUAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA 

                                    Rio Grande do Sul 

Av. Borges de Medeiros, 261/ sala 907 - Centro Histórico - CEP: 90020-021 – Porto Alegre/RS 
Fone: (51) 3288-9440; e-mail: cerbmars@curicaca.org.br;  mata.atlantica@fepam.rs.gov.br

CURICACA - IPHAE - FEPAM - DBio/SEMA - UNISINOS/UNISC - MIRA SERRA - FZB - Araçá-piranga/ASTEPAN - PUC/UFRGS 
CABM - FETAG - FAMURS - CEPI - IBAMA/ICMBio - EMATER - FURG - METROPLAN - FEDERAÇÃO dos PESCADORES 

Segundo a Portaria 11, de 1990, publicada no Diário Oficial do Estado, de 23 de 
novembro de 1990, são competências do IPHAE: “Propor e acompanhar o estudo, a 
pesquisa, a seleção, a divulgação, a catalogação, o tombamento (preventivo, provisório e 
definitivo), a fruição, a conservação e a preservação do patrimônio histórico, artístico e 
cultural do estado”. 

 A Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento, inclusive parte da área de 
lavra, está localizada diretamente sobre a área tombada da Mata Atlântica que, 
especificamente nessa posição, abrange os antigos limites do Parque Estadual Delta do 
Jacuí e Áreas de Preservação Permanente (APP) dos arroios Pesqueiro e Jacaré. 

Tendo como base o contexto acima, é necessária a anuência do IPHAE para o 
licenciamento ambiental de empreendimentos dentro dos limites da Área Tombada e assim 
tem sido feito. Entretanto, nesse caso, ficamos imensamente surpresos quando dentre os 
anexos do EIA/RIMA encontra-se uma anuência emitida pelo Secretário Estadual de 
Cultura. A Legislação Federal citada na referida anuência, a qual se acredita ser a Lei 
Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da 
vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, não revoga a Portaria da Secretaria de Estado 
da Cultura que homologou o tombamento da Mata Atlântica e, tão pouco, disciplina tudo o 
que se refere ao Bioma, não superando, portanto, as questões abrangidas pelo 
tombamento. O entendimento é que, sendo a Mata Atlântica patrimônio cultural do Estado 
do Rio Grande do Sul e frente ao caráter técnico que subsidia uma decisão de anuência ou 
não e, quando se aplica, a definição de condicionantes ou medidas mitigadoras, cabe ao 
IPHAE como órgão técnico e não ao Secretário Estadual de Cultura, como ente político, 
atender o exporto nas legislações acima mencionadas e se manifestar quanto ao bem por 
ele acautelado.  

 Por fim, aponta-se que o Estudo de Impacto Ambiental desconsiderou este 
tombamento, visto que no Volume II, páginas 408 e 410, é afirmado que os municípios de 
Charqueadas e de Eldorado do Sul não possuem bens culturais tombados.  

Sobre outros impactos evidentes, mas sobre os quais não tivemos tempo hábil para 
aprofundar restando-nos apenas lembrá-los 

 São muitos os problemas decorrentes da implantação da mina nesse local 
pretendido. Haverá destruição da vegetação APP (mata ciliar) dos arroios Jacaré e 
Pesqueiro; destruição da vegetação da área; contaminação e acidificação do solo, tornando-
o inaproveitável para recuperação das funções ecológicas e para a agricultura; 
contaminação das águas superficiais e subterrâneas por poluentes, inclusive metais 
pesados, poluindo o Guaíba; liberação de substâncias tóxicas como H2S, as quais afetam 
tanto fauna como vegetação, inclusive lavouras; Poluição atmosférica, com liberação de 
partículas e gases do efeito estufa (CO2) em contradição com as metas de Kyoto, e ainda 
com prejuízos para a saúde humana; geração de chuva ácida, com danos à vegetação 
natural e lavouras; a lista de impactos negativos nos meio físico, biótico e socioeconômico, 
embora relativamente consistente com a literatura, apresenta lacunas importantes. 
Destacamos a omissão total dos impactos da contaminação por metais pesados, 
especialmente chumbo, os impactos nas águas subterrâneas, os impactos da perda de 
hábitat, os impactos da perda de atributos cênicos e os impactos do comprometimento de 
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serviços ecossistêmicos. De um modo geral estes impactos devem ser entendidos como 
graves e permanentes, até prova em contrário. 

Conclusão e recomendações 

 A partir da análise que foi possível ser feita pelos conselheiros do Comitê Estadual da 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do EIA e seus anexos, buscando uma resposta à 
demanda do Ministério Público Estadual sobre o impacto do referido empreendimento sobre 
a Reserva da Biosfera, consideramos que: 

• A atividade de mineração de carvão é classificada como de alto impacto ambiental e é 
totalmente incompatível com a Zona Núcleo (ZN) e a Zona de Amortecimento (ZA) da 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, assim como não é recomendada para a sua 
Zona de Transição. Nesse sentido, a sobreposição da Área Diretamente Afetada (ADA) 
e da Área de Influência Direta (AID) do empreendimento Mina Guaíba com a nossa ZN e 
ZA leva-nos e considerar sua localização incompatível. 

• A alta proximidade do empreendimento com o Parque Estadual Delta do Jacuí e a 
sobreposição de sua AID com essa UC, que é Zona Núcleo da RBMA, bem como com a 
APA Delta do Jacuí, que está localizada na Zona de Amortecimento da RBMA, indicam 
graves prejuízos para as funções da Reserva e seus centros vitais. Nesse sentido, 
consideramos a localização do empreendimento Mina Guaíba incompatível com as 
funções das Unidades de Conservação afetadas. 

• Como uma das missões fundamentais da RBMA é a valorização da sociodiversidade, 
bem como o fomento ao desenvolvimento econômico que seja social, cultural e 
ecologicamente sustentável, o impacto direto do empreendimento sobre atividades 
agroecológicas e sobre a qualidade de vida de assentados da reforma agrária 
localizados na Zona de Amortecimento da RBMA, afetando a missão e os objetivos 
centrais da RBMA, nos levam a considerar a sua localização como inviável. 

• Um empreendimento desta natureza, localizado à montante de manancial hídrico de tão 
significativa importância e abrangência e que está localizado em grande parte na Zona 
de Amortecimento da RBMA, trará reflexos adversos na biodiversidade gaúcha – que 
somente o tempo mostrará. Outrossim, não há como deixar de estabelecer, nem que 
vagamente, correlação de risco com a tragédia ocorrida em Mariana/MG – que afetou 
biotas distintas e distantes. 

• Como uma parte da RBMA é tombada pelo IPHAE como patrimônio cultural e 
paisagístico do Rio Grande do Sul e o empreendimento Mina Guaíba está localizado na 
área tombada, isso demanda a anuência desse órgão para licenciamento nessa área, a 
qual deve ser emitida com fundamentação técnica própria e exclusiva ao IPHAE. 
Entretanto, a mesma foi emitida pelo Secretário Estadual de Cultura, instância política, o 
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que nos leva a questionar a validade dessa anuência, a qual não carrega os 
pressupostos e fundamentos supracitados. 

Dessa forma, o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica se 
posiciona pela negativa à licença prévia do empreendimento Mina Guaíba no local 
para o qual está sendo previsto. Pelos mapas de disponibilidade do minério apresentados 
no EIA, não é possível crer que inexista alternativa locacional (Lei Federal nº 11.428/2006, 
art. 32, item I). Na busca que venha a ser realizada por outra opção de localização, 
enfatizamos que sejam desconsideradas a Zona Núcleo e a Zona de Amortecimento da 
RBMA, bem como evitada a sua Zona de Transição. 

Cordialmente,

Alexandre José Diehl Krob 
               Presidente do Comitê Estadual da Reserva da 

                Biosfera da Mata Atlântica – CERBMA/RS 
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Anexo 6 - Considerações do Comitê dos Povos e Comunidades Tradicionais do Pampa
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Considerações sobre violações de direitos do Projeto `Mina Guaíba´ - COPELMI 

Processo 6354-05.67/18-1 / FEPAM - RS 

 

- É evidente a não participação da sociedade civil, de comunidades potencialmente 

impactadas e de Povos e Comunidades Tradicionais no processo de elaboração do 

EIA-RIMA do projeto Mina Guaíba, da mesma forma que a sociedade civil e Povos e 

Comunidades Tradicionais não participou da elaboração do Plano Energético 2016-

2025 - RS, do Plano Estadual de Mineração e da instância que define suas diretrizes 

(Comitê de Planejamento de Mineração do RS - Comergs), bem como não teve 

participação no processo de elaboração da Política Estadual do Carvão Mineral e 

instituição do Polo Carboquímico do RS (Lei 15.047/2017).  

 

- O projeto Mina Guaíba, e as políticas e planos sobre os quais está baseado, ferem 

os direitos fundamentais de Povos e Comunidades Tradicionais e da Agricultura 

Familiar e os pactos assumidos pelo Brasil perante a ONU. Violam a Constituição 

Federal; a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais - PNPCT (Decreto 6040/2007); o Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos; a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção da Diversidade 

Biológica-CDB; a Convenção nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais da OIT de 1989 e 

a Declaração Sobre os Direitos dos Camponeses e Outros Trabalhadores Rurais 

adotada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2018. Também não foram 

observados, pela COPELMI e pelo Estado, os Princípios Orientadores para Empresas 

e Direitos Humanos da ONU. 

Referências: 

https://esculca.gal/onu-adota-a-declaracao-sobre-os-direitos-dos-camponeses-e-

outros-trabalhadores-rurais/ 

https://nacoesunidas.org/conselho-de-direitos-humanos-aprova-principios-

orientadores-para-empresas/ 

 

- O EIA-RIMA do projeto `Mina Guaíba´ não faz referência ao conceito de Povos e 

Comunidades Tradicionais conforme Decreto 6040/2007 que trata da Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 
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Dentre todas as identidades socioculturais presentes na região, faz referência vaga e 

por meio de dados secundários, apenas a povos indígenas Guarani. Outras 

identidades de PCTs presentes na região, como Pescadoras e Pescadores Artesanais, 

Comunidades Quilombolas, Povo Cigano, Povos Tradicionais de Matriz Africana/ 

Povo de Terreiro, Pecuaristas Familiares, Povo Pomerano e Benzedeiras e 

Benzedores não são mencionadas no EIA-RIMA, embora estejam presentes na 

região. A presença, o modo de vida e a territorialidade de Povos e Comunidades 

Tradicionais foram simplesmente ignorados pela COPELMI. 

 

- O projeto Mina Guaíba não respeitou o Código Estadual do Meio Ambiente - RS (Lei 

11.520 de 2000) que, em seu art. 73, estabelece que o EIA deve: “III - definir os 

limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, 

denominada área de influência do empreendimento, considerando, em todos os 

casos, a microrregião sócio-geográfica e a bacia hidrográfica na qual se localiza." A 

Bacia Hidrográfica em questão é a BH do Guaíba, impactando especialmente (mas 

não somente) as BHs do Baixo Jacuí e do Lago Guaíba. É urgente considerar o 

conjunto das BHs e redefinir as áreas de impacto, subdimensionadas. 

 

- O projeto Mina Guaíba é sustentado na projeção de ampliação da mineração de 

carvão na região, tendo em vista a previsão  de instalação do Polo Carboquímico do 

Baixo Jacuí (nos municípios de Arroio dos Ratos, Barão do Triunfo, Butiá, 

Charqueadas, Eldorado do Sul, General Câmara, Minas do Leão, São Jerônimo e 

Triunfo). Portanto, questiona-se o fato do Polo Carboquímico ser citado no EIA-RIMA 

e na audiência pública realizada em junho, em seus aspectos considerados positivos 

pelo empreendedor (como a eventual geração de empregos), mas não ser citado em 

seu potencial de impacto (como a destruição de bases econômicas locais por 

exemplo, ou mesmo por impactar Povos e Comunidades Tradicionais e seus modos 

de vida). É urgente considerar toda a região carbonífera do Polo do Baixo Jacuí, para 

avaliar impactos do projeto Mina Guaíba e demais projetos que pretendem se 

instalar na região.  

 

- O projeto Mina Guaíba poderá ter um grande  impacto na qualidade ambiental da 

cidade de Porto Alegre afetando diretamente sua população e representando um 
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sério risco para a saúde pública. Na audiência pública de junho em Eldorado do Sul 

houve um clamor pela realização de audiência pública em Porto Alegre. As questões 

levantadas anteriormente neste documento também reforçam esta necessidade. 

Portanto, afirmamos por meio deste documento que é imprescindível a realização 

de audiência pública em Porto Alegre. 

 

- A violação de direitos humanos - em especial relacionada a Povos e Comunidades 

Tradicionais - provocada pela mineração, é mencionada em diversos documentos 

recentemente publicados, a exemplo do "Relatório da missão ao Brasil da Relatoria 

Especial sobre os direitos dos povos indígenas" do Conselho de Direitos Humanos da 

ONU/ 2016, do “Relatório Violência contra os povos indígenas no Brasil – dados de 

2015”, do Conselho Indigenista Missionário - CIMI, e do informe da Articulação para 

o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, publicado em 2017, "Direitos 

humanos no Brasil: informe da sociedade civil sobre a situação dos DhESC", que 

dedica um capítulo específico para "Povos indígenas, quilombolas, comunidades 

tradicionais e direitos humanos" e outro sobre "Mineração: fonte inesgotável de 

violações de direitos humanos e crimes ambientais". 

Referências: 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-

publicacoes/docs/relatorio-onu-povos-indigenas/relatorio-onu-2016_pt.pdf 

http://www.cimi.org.br/pub/relatorio2015/relatoriodados2015.pdf 

http://cdhpf.org.br/cat_galeria/publicacoes/pub_relatorios/direitos-humanos-no-

brasil-informe-da-sociedade-civil-sobre-situacao-dos-dhesc/ 

 

- Dados produzidos pelo próprio Governo do RS, a exemplo do Zoneamento 

Econômico-Ecológico (ZEE) dão conta de algumas informações extremamente 

relevantes, embora parciais e eventualmente  subdimensionadas, sobre a presença 

de Povos e Comunidades Tradicionais na região do projeto Mina Guaíba. Dados do 

INCRA demonstram a expressiva presença de assentamentos consolidados na 

região. Seguem abaixo tais informações, com a ressalva de que outras identidades 

socioculturais - que não estão aqui descritas ou não constam em dados oficiais-  são 

detentoras dos mesmo direitos, embora historicamente invisibilizadas. 
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Anexo 7 - Ofício nº 02/2019 da Associação dos Funcionários da  
Secretaria Estadual de Meio Ambiente
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